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La acest moment festiv, prilejuit de ieşirea din 

„teascurile" fierbinţi ale „Polidavei" a „Cuvântului 
liber" cu rotundul număr 1000, colectivul nostru 
mulţumeşte din suflet cititorilor — pentru care şi 
prin care existăm, tipografilor cu care împărţim 
zilele şi uneori nopţile pentru ca ziarul să apară —y] 
factorilor-poştali şi celorlalţi difuzori de presă. — > 
care fac ca mesajul nostru să ajungă cât mai re-! 
pede la beneficiarii săi, cititorii — colaboratorilor] 
— datorită cărora informaţia este mai diversă, mai; 
bogată, mal interesantă. ' !

Tuturor le dorim, în acelaşi timp, o cât mai] 
bună conlucrare cu noi, sănătate, succese în mun-] 
că şi împliniri In viaţă !

22 septembrie
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99CUVÂNTUL LIBER" 
1000

Iotă, azi apare numărul ÎOOO ol cotidianului inde
pendent „Cuvântul liber" Oeva. -

Azi, ziarul nostru se adresează dvs., stima)! cititori 
-  celor prin care şi pentru care existăm -  pentru a 
1000-a oară. ,,

- -Au trecut 1000 do zile şl tot atâtea nopţi -  după 
reyolufîa română din decembrie 1989 -încoredm con
jugat truda noastră cu a dvs., cititorii permanenţi sau 
ocazionaliâf Barului judeţean, pentru a vă ; aduce în 
case mformaţla, noutatea, gândul bun, sau răul care fie 
mai înveninează viaţa.

Am vrut numai bine pentru oamenii cinstiţi. Am cău
tat să fim cât mai aproape de sufletele dvs., de efortu
rile şi de preocupările dvs, cotidiene. Am încercat să 
fim noi înşine, să ne menţinem echidistanţa, să ne păs
trăm independenţa potitisâ. ,

Am parcurs, împreună ţu dv., cei pentru care scrielh, 
împreună cu ţara întreagă, multe momente criticf, con- 

■ vwsii politice, inechităţi sociale, şocuri' economice. Na 
ne-a fost nimănui uşor şi nu ne este.

Au apărut dezechilibre Intre diferite categorii pro- 
' tatonate, economia' de- stat se năruie, eu fiecare zi, pri- 
vatizarea face încă paşi lenţi, se consumă drame so-„ci"

(Continuare In pag. a 2-a)

■ *—*—*—*—*—*—*—*
J

*—*—*—*—*—*-*—* ,s-

■ţ Consiliul de 'ftoţWttriperijl., cotidianului înde- 
• pendent — ţi privatizat— „Cuvântul liber" Deva adre.
I sează salariaţilor fiorului, tuturor acţionarilor socic-, 
1 tăţii, cu prilejul apariţiei numărjuţui 1000, felicitări i 

pentru activitatea tor ^obosită, diurnă, -prodigioasă) 
şi le urează sănătate pentru a realiza încă multei 
mii de.,. „Cuvinte libere “! . ■ *
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CONTRAPUNCT

Dinamica presei
.Un. articol cu acest titlu, 

am scris in urmă cu exact 
trei afii. Consider că e 
salutar, ţinând de igiena 
spiritului, să revenim in 
râsţimpuri cu un ochi cir
cumspect asupra proprii
lor opinii. Numai ast
fel' ne putem apăra de j- 
deilo fixe, care, cum spu
ne politologul Paul Di- 
mitriu în EXERCIŢII DE 
MEMORIE, „in politică se 
numesc ideologii" şi. . în 
general, „predispun ia un 
anume fanatism": Să ne 
ferească Dumnezeu I Con
stat astfel că în aceşti' 
trei ani lucrurile au evo
luat imprevizibil, contra- 
zicându-mi de multe ori 
opiniile şi tentativele de 
anticipare. Articolul riir» 
toamna 1990, despre pre
sa postrevoluţionară,. este 
însă unul dintre cele pe 
care viaţa ie-a confirmat. 
Porneam atunci de la o 
afirmaţie pe care dl Ro
be rt Badenţer, {Reşedin
ţele Consiliului Constitu
ţional Francez, tocmai o 
făcuse înir-o conferinţă 
ţinută la Facultatea de 
Drept din Bucureşti. O

reproduc din nou, pentru 
că şi-a păstrat şi va con
tinua să-şi păstreze încă 
mult timp de acum îna
inte actualitatea': „Ce-i 
drept, spunea juristul 
francez, cenzura na mai 
există în statul demo
cratic, dar presa se trans
formă rapid: intr-o adevă
rată instituţie aducătoa
re de imense profituri. 
Din multitudinea de zia
re apărute iniţial, ajung 
si mai fie cumpărate doai 
eâţeva care reuşesc să 
capteze mai bine intere
sul cititorilor (_). Conco
mitent. celelalte ppblica- 
ţii, din lipsă de cititori, 
sunt condamnate lâ dispa
riţie". ’ ■

intr-adevăr,, din 1990 
pană azi, oricine s-a pu
tut convinge că lucrurile, 
au urmat şi la noi ace
laşi curs. Iniţial, o for
midabilă explozie a pre
sei libere,' provocând un 
teribil şoc al noutăţii 
Cititorii au dat năvală, 
cumpărând ziarele cu 

RADU CIOBANU

(Continuare în pag. a 4-a)

Ei nu m ai sunt
 ̂ Au lucrat la ziarul judeţean' trecând 
că o fulgerare prin viaţă, personalităţi 

; în profesia lor — Mârza Ioan, Pâţan 
Vasile, Drozd Carol, Secară Liliana. - 

Acum, la ceasul aniversar al „Cuvân
tului liber", ne întoarcem eu pioşenie 
gândul spre cei care nu mai sunt şi picu
răm o lacrimă pe mormântul lor.

Ei nu m ai sunt 
la noi

1"■, De când ziarul este judeţean, în echi
pajul său au mal lucrat, perioade mai 

.<> lungi sau mai Scurte: Viski Laurcnţiu, 
„• Cojocaru Hie, ' Dumitru Cornel, Panaites- 

cu Nicolae, Liciu Elena* Badiu Nicolae, 
Armeană Cornel, Bordeânu Nicolae, Le
pădaţii Mir cea, Diaconii .Mircea, Iovă-

^  0 **ă 0 * f*0 H  Mir̂  if—' <1^1 I I f — r*-' g r-- ■  " Mir "V Iir

nescu " Constantin, Corpade , Constanţa, 
Corpade Dorin, Ioncscu Sabin, Cojocaru 
Doina, Rahoveanu Mia, Ncgoiţă Marin. 
Stanciu Nicolae, Ghcorghiu Nicolae, Brai- 
ca Liviu, Câmpean Dan, Vasiu Natalia.

• Un gând bun pentru fiecare.

Noi suntem...
... Bodea Minei, Bondor Traian, Bre- 

totean Valentin, Căpraru Luiza, Cerb 
Sabin, Cioclei Ion, Chinceş Eleonora, 
Coca Rodica, Crişan Virgil, Gheonea 
Dumitru, Holinschi Cornelia, Istrate Ti- 
beriu, Laza Pavel, Neagu Valentin, Ne
grea I. Gheorghe, Orşa Cornel, Orşa 
Ionel, Pavel Gheorghe, Poenar Cornel, 
Radu Elena, Răcoiu Lucreţia, Roman 
Viorica, Simille Maria, Şina- Estera, Tîr- 
cob Nicolae, Trufaş M»a — cei care tru
dim la „Cuvântul liber" cu mintea, cu 
pana şi cu braţele şi care am scos şi 
acest număr 1000. Casa de presă şi editura „Cuvântul liber" Deva, în ziua de 

1993 — ziua constituirii in societate cu capital integral privat.
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Prefectul judeţului Hunedoara

COLEGILOR DE LA ZIARUL
„CUVÂNTUL LIBER“ — DEVA 

Bucurie şi satisfacţie să aflu că Ia Deva 
„Cuvântul liber'1 este rostit cu înalt profesio
nalism gazetăresc de ÎOOO de ori până acum. 
> Va urma, sunt sigur, jubileul „Cuvântului 
liber“ — 2000, apoi 3000, apoi... 10000, 20 000 
şi aşa mai departet

Felicitări şi la cât mai multe apariţii I
Senator VIORBL SĂLĂGEAN, 

directorul săptămânalului „Adevărul economic"

„MATINAL" PENTRU „CUVÂNTUL LIBER" 
Colegilor de la „Cuvântul liber- Deva,’ cu 

ocazia editării cu numărul 1000, sincere feli
citări, de aici, din Valea Jiului!

Fie ca timpul să vă aducă 'multe zeci de 
numere 1OO0, în aceeaşi deplină armonie şi 
Înţelegere, pe tărâmul publicisticii, îii slujba 
cititorilor dumneavoastră.
. „LA MULŢI ANI f  — „Cuvântul liber*.

, f CoWetivul S.(3 „ZORI NOI" S.A- Petroşani
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99C uvântul lib er” 1000
(Urmare din pac l> cioli, întreprinzători particulari, cu care colaborarea zia-
- - — — —t rolui se menţine nealterată de ani de zile, bazată, de-

. ■ ; 'sigur, pe seriozitatea şi corectitudinea reciprocă In afa-
ciale, veniturile oamenilor sunt mici, preţurile nu mai ceri, în toate demersurile comune,
au mei o limită. E greu în ţara. Noi am încercat, după gont doar câteva.„ cyvinte libere, pe care am dorit

iftifeul^orilier numă
rului 1000 al cotidianului „Cuvântul liber" De$i mai obiectiv, cu toate aceste realităţi dure. Dacă am 

reuşit sau nu, doar dvs., cititorii noştri, puteţi aprecia.
Fără îndoială că am făcut şi greşeli. Şi greşeala 

e scrisă-n legile omeneşti, riu ? Insă n-am făcut-o nici
odată cu intenţie. N-am vrut niciodată să rănim, pe ne
drept pe Cineva. Poate o informaţie eronată sau incom
pletă, poate o documentare superficial̂  poate o vorbă 
bună pusă'-'strâmb, poate 6 reminiscenţă o p.cr. (pile - 
cunoştinţe p relaţii). . .. , f

Dacă ne-dţi înţeles, stimaţi cititori -  şt Ştim că aţi 
făcut-o, pentru cp-ne citiţi în număr tot mai mare —, ne 

| bucurăm şi vă 'mulţumim încă o dată, acum, la apari- 
1 ţia numărului 1000 al ziarului dvs. preferat, „Cuvântul 

liber" Deva. . , •. vV ’
: Insă, în toate demersurile noastre nu am fost nici

odată singuri. Ne-au stat mCreu aproape prietenii tipo
grafi, cei corş scriu cuvântul liber jjn plumb şi-l aşază 
în pagină* de Z'ar. Ne-au însoţit permanent în drumu- 

; rile noastre de suflet către cititori poştaşii, difuzării de 
r presă şi vânătorii de, ziare. Dip inimă’le mulţumim şi 

lor,- Şi ne-au'fost de ajutor, de multe ori, la greu - 
iar âcum iţu este deloc uşor o şerje dă conducători 

[ de întreprinderi, şi instituţii, agenţijeconomici şi. comer-
• "»• •••. * -

Jeva, care va
împlini în curând şi două luni de la privatizarea sa, 
fiind prima unitate cu capital integral de stat din |udeţ 
care a făcut pasul privatizării integrale şi definitive.

Alte gânduri ale noastre, la ceas aniversar, vizează 
perfecţionarea propriei artivităji, din toate punctele de 
vedere, menţinerea bunei conlucrări cu tipografii şi cu 
lucrătorii de ja difuzarea presei, cu taţi cei care merg 
în pas cu noi pe drumul consolidării statului de drept, 
al_ democraţiei şi economiei de piaţă, al- cinstei şi aae- f 
vărului. Şi nu în ultimul rând - ba poate chiar în pri- 1 
mul rând. -  vom avea în permanenţă tn atenţie susţine- I 
rea mai hotărâtă şi mai dinamică a intereselor dvs., * 
cititorii noştri, dorinţa de a ajunge în număr sporit ţi f 
mai repede în casele şi în mâinile dvs. - stăpânii noştri. 9 
Pentru- că numai împreună vom trăi, numai împreună » 
vom izbândi. - [

Bună dimineaţa, oameni buni, pentru a 1000-a oară 
de la „Cuvântul liber" Deva I Iar de marţi, lâ noiem
brie 1993 r, o nouă „Bună dimineaţa I", întrucât publi
caţia cotidiană este, în fiecare zi, un rrou început., Un 
început la care ziaristul trudeşte pentru semenii săi.

Urare
Ca unitate a cărei J 

activitate s.a regăsit \ 
frecvent tn coloanele  ̂
ziarului judeţean „Cu- . 
vântul liber", acum ' 
când ziarul a apărut \ 
în cea de a 1000-a edf-ţ 
ţie a sa, ii dorim să i 
aniverseze cât mai 1 
multe mii de ediţii, in ţ 
slujba informării co- i 
recte şi complexe a ’ 
oamenilor. \

Adresăm cu acest l 
prilej mulţumirile noas- 
tre ziariştilor de la ’ 
„Cuvântul liber", ce- \ 
tăţenilor municipiului l 
Deva, care şi-au ex. 1 
primat In paginile sale 1 
opiniile despre activi- j| 
tatea noastră, y

ti asigurăm că , am ! 
văzut ,fn semnalele in. ) 
credinţate tiparului o V 
posibilitate in plus de \ 
a cqpiunica cu cet&te- ţ ‘ 
vii tn serviciul cărora j 
ne aflăm cu prestaţiile ̂  
noastre, de perfecţia- 1 
nare a acestora. i '

ia  mulţi ard ! \

Inj£- \
CORNELIU IONESCU, l

director general 
al RJV.G.C.I-. Deva

— Bineînţeles, conchise 
redactorul şei accept cu 
plăcere orice critică ; e su
ficient ca acela care nu e 
de acord cu mine să ridi
ce mâna şi să spună: „De
misionez".

“  O .
4  Domnule director, aş

teaptă afară un domn care 
doreşte să vă vorbească.

— tn ce problemă 7
— Ar vrea să afle se-

Aşa începe o nouă zi de muncă în redacţie.
wimiimimiiiM

creţul succesului dumnea
voastră!' •-

— E de la gazetă... sau 
de la poliţie ?! -

-  o  -  '
— Am introdus la noi 

ia redacţie ziua de lucru 
de patru ore.

— Formidabil ! înseamnă 
că redactorul şef e tare 
cumsecade.

— Pe naiba! El nici au 
ş«e...

-  o  -
„Nu, nu, nu !** — ţipă 

redactorul şef, citind arti
colul unui ziarist. „Este 
prea lung. Refă-1 şi supri

mă toate amănuntele init- 
Hte*i Acesta -se confor
mează şi revine mai târziu 
cu un text în două rân
duri jj. „Domnul Neghină 
conducea cu 120 km /oră, 
pe o şosea umedă. Inmor- 
mân tarea mâine**.

ILIE LEAHU

Am avut şansa să fiu tă, de care cu toţii am 
cel care a scris editoria- dat dovadă.
Iul primului număr al Pot să spun acum. că 
cotidianului independent acest crez Înscris atunci 
„Cuvântul liber", născut pe frontispiciu] primului 
şi botezat atunci, In dupâ-« număr al ziarului ne-a 
amiaza zilei de 22 decern- fost prieten la drum de-a 
brig 1989, in atmosfera lungul perioadei până la 
incendiară a Revoluţiei 1000 şi şunt convins efi
Române. Deşi o tntreprin- şi de acum Înainte nH 
dere deloc uşoară, ţinând vom respecta. Dovada 
seama de condiţii şi de este verticalitatea cu care 
faptul că trebuia să cu- ne-am onorat profesia,

nostru
prindă un crez' şi un pro- chiar dacă au fost şi pe- 
gram, editorialul l-am eia- rioade când, sub presiuni 
borat într-uţj timp record, de tot felul s-au produs 
cuvintele curgând şi le- tensiuni şi zvârcoliri, ne- 
gându-se între ele, rotun- înţelegerea unor situaţii, 
jind idei şi crezuri de iar spiritele s-au aprins 
parcă n-am fi lucrat nici- înclinându-ne corabia în- 
odată intr-un regim opre- tr-o parte sau alta. Ca- 
siv, care n-a cunoscut nici târgul navei a rămas însă 
mamă, nici tată şi în care întotdeauna vertical, pen- 
toate profesiile, dar mai tru că ne-am iubit şi ne 
ales acelea în care se iubim profesia. Tocmai 
opera cu idei, au fost a- de aceea am izbândit şi 
devărate cenuşărese, umi- în acţiunea de privatizare 
lite ori de câte ori se ivea a ziarului, când cu hotr- 
prilejul! râre, dar şi curaj, am

Editorialul acela, pe devenit 28 de acţionari 
care îl am la inimă, pen- liberi şi egali din punct 
tru toată viaţa, a izbuc- de vedere economic, 
niţ dintr-o acumulare la- Atunci, la numărul 1, 
tentă dar durabilă de do- dar şi acum ia numărul 
rinţi neîmplinite, care mă 1000,; strigătul nostru a 
stăpâneau nu numai pe rămas acelaşi şi ne stră- 
mine, .«şi. p^ ţ^i, «olegiii 4uiin să fiê  acelaşi tn 
pentru că din noi toţi cei continuare. Ştim că pen- 
de atunci a irumpt acel tru a . împlini dorinţele 
atât de frumos prim nu- cititorilor avemmulte de 
măr al ziarului cu ade- făcut. Multe Zile şi thul» 
vărat liber, „Cuvântul li- te nopţi -trebuie să lu- 
IjgP» , crăm pentru susţinerea

întreg numărul 1, fără încrederii cititorilor. Des» 
să ne înţelegem în pre- decan de vârstă co- 
alabil» a fost un strigăt lectivului, mă simt tânăr 
al libertăţii, democraţie», »*. asemenea colegilor- 
adevărului şi dreptăţii, tt»ei, simt gata să con- 
care se cereau a fi înscri- ţinui această minunată lu- 
se pe stindardul revoluţiei orare care este ziarul, 
şi pe care noi, atunci. Cu sprijinul cititorilor,,, 
le-am adoptat ca idei de a* colaboratorilor, tipo- 
luptă.ale noastre. N-am grafilor, lucrătorilor din 
crezut că putem avea, în poştă şi difuzare, ono- 
acele ore fierbinţi, când rându-ne profesia, cu si- 
televxziunea ne-aduceav tn guranţă corabia noastră 
casă iureşul revoluţiei c  ântul ,
mulţimilor din Capitala l ber va pavi-

ga cu,„ vântul liber la- 
pupă I sdţării, îmbărbătându-ne, 

dar şi Infricoşândû ne, a- 
titudinea demnă, hotărâ- GREORGHE PA VEL
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Desenele din acest număr sunt realizate de C-T1N GAVRILA.

ORIZONTAL: 1) Investiţii mass- 
media pentru servicii la domiciliu; 2) 
înscrieri la cuvânt în atmosfera confe
rinţelor de presă — Consemnare autoh
tonă pentru 6 ţară nordică : 3) . . . ;  4) ...
Simboluri ale statorniciei petrlficate din _,ne:
alaiul de nuntă — Persoană citită cu *« -*- j
drept de semnătură ; 5) Sculptură ances
trală a unui chip de lut — Măsură popu
lară pentru h rănirea lăcomiei — Ofi
ciant ficţional tn optica deconectării; 6)
... — Vechi indicator In drumul spre 
Roma; 7) Secvenţe zilnice dintr-un ne
sfârşit documentar mass-media — Idei

extrase dintr-un reportaj!; 8) Eiement de | 
senzaţie din sfera cotidianului (înv.) — J 
Obişnuit auditor la un concert lacustru: . 

. 9) Puncte de reper In delimitarea târgu- I 
lui I — . . . — Soclu romantic pentru sta- J 
tuile roşiorilor; 10) Idealuri ce tnstnină | 
dintotdeauna lira — Consecinţele vizi- « 
bile ale unor paginaţii pe coloane ; 11) I 
Subiect de ţratat după un accident ter- * 
mic — Flash revelator în laboratorul11 
propriu. , J

VERTICAL: 1) Grăunte de polen pe | 
aripile Timpului — Mijloc modem de I 
tehnoredactare tipografică ;2) Chip de î 
sticlîă pentru unii închinători — Călău- | 
ză la drum... pe pagină, pentru subli- j 
nieri de rigoare ; 3) Consemnat pentru o |  
creştere ca un ciuf — Direcţia către care < 
suflă vântul pe mare — Aluniţă pe o l 
faţă pătrată... de corector I; 4) ..Abonaţi? J 
de circumstanţă la ziare pe parcurs ; 5) i 
Autor sud-americart de reproduceri în * 
culori Vii — -Material original pentru > 
blue jeans indigeni — Matinal... cotidian, | 
cu orientare de dreapta (înv.); 6). Con- |
semnate în urma unei lucrări, de geniu |  
— Picături ieşite din apa aceluiaşi izvor; « 
7) Cuvântul... care sparge gheaţa conve- I 
nienţelor — Maeştri de cursă lungă a " 
cuvintelor potrivite: 8) Apărute sub |

—• Asigurare J
complezentă de despărţire scurtă — în
duioşat de lacrimile unui cer autumnal;
9) A urmări îndeaproape* o activitate de 
teren — Atributul unor cuvinte greu del 
găsit; 10) Se întoarce acum în structu- * 
rile presei! — Vatra ocrotitoare a s!u-1

I

jitorilor condeiului din mass-media.
VASTLE MOLODEŢ |



■ r —

->

V

V

U N A  P E . . .  NOAPTE

• Tocmai când cei doi amanţi făceau dragoste, 
a sunat telefonul. Ea ridică receptorul, răspunde suav 
şi, apoi, trânteşte furioasă aparatul.

— Cine a fost ?
— Soţul meu. Imaginează-ţi, mi-a spus că în

târzie fiindcă tocmai a început o nouă partidă de 
şah cu tine...

Poştaşul din
_ I

De 31 de ani dl Remus Tic din Brănişca estet 
■ „vestitorul** concetăţenilor săi. II cunosc toţi locuite-< 
rii, de la cel mai tânăr până la cel mai vârstnic, pe i 
el, poştaşul, care le aduce acasă ziarul preferat, man-1 
datele poştale, o scrisoare sau o telegramă. Să fie |  
singurul argument al dnei Emilia Ursa, dirigintele* 
Oficiului Poştal din Brănişca, de a ne recomandai 

i-să scriem despre dânsul ? Nu. Iată de ce. |
„Dimineaţa, la ora 7> sunt deja la oficiul poştal, I 

—Ti maşina cu presa soseşte de la Deva la orele* 
8.30, Preiau operativ ziarele, corespondenţa şL- lat< 
drum — ni se destămuie harnicul poştaş. Aşa că pri- < 
-mele familii au deja in mâini presa acasă sau cores-J 
.pondenţa. Oricum, până la amiază, toţi abonaţii intră]
' ta posesia abonamentului. La ziarul „Cuvântul liber*} 
am 84 de abonamente pe această lună". î

’h — Cunoaşteţi bine oamenii, preferinţele lor. Ce*
 ̂ ar dori mai mult să citească abonaţii noştri în ziar ? I 

' — Păi, In comuna noastră aproape 200 de k»-| 
cuitori sunt abonaţi la cotidianul judeţean „Cuvântul |

' liber", oameni de cfele mai diverse profesiuni — ţft-T 
răni dar şi muncitori, pensionari, intelectuali. Ei * 
caută în ziar răspunsuri Ia problemele cu care se*

, confruntă şi viaţa la sate, aplicarea Legii fondului J[ 
funciar, ce se întreprinde pentru combaterea hoţiei | 
şi a huliganismului, pentru nimicirea corupţiei şi a î 
birocratismului care se extind ca râia. Dar, vreau să 4 

. vă spun că cititorilor le plac mult paginile, articolele « 
de divertisment, umorul, cuvintele încrucişate, şah, j 
sportul în general şi fotbalul tn special. î

— Spuneţi câteva lucruri pentru poştaşii mai ti- * 
neri, despre modul în care contractaţi abonamentele, *

:—Trebuie sâ-1 cunoască bine pe fiecare om.« 
Când li duc unui cetăţean „poşta", întotdeauna maţi 
facem un schimb de păreri, ne spunem anumite lu- j 
cruri. La multe dintre ele presa dâ cele mai bune*, 
răspunsuri şi lămuriri, face precizările cuvenite. Pen-* 
tru mulţi cea ‘ mai bună sursă de informaţii * 
este ziarul, şi pentru unii chiar a devenit * 
un „prieten". Omului ti place să stea seara* 
sâ citească, „să vadă negru pe alb“, să analizeze, săi 
cugete ce se scrie despre un fapt sau altul. Aş vrea 1 

<: să vă spun ceva: ar fi bine ca .în viitor „Cuvântul 1 
liber" sâ conţină (chiar foarte pe scurt) şi acele in- f 

j formaţii (de larg Interes) ce apar' în presa centrală, 4 
fiindcă avem doar 12 abonamente la Adevărul, 7* 
la Gazeta Sporturilor, 3 la România liberă şi 2 lai 

1 Evenimentul zilei.' Colegilor mei mai tineri vreau să î 
- le spun să-şi apropie abonaţii, să le transmită do-f 
. leanţele la redacţie. Eu am abonaţi statornici. de aniţ 
, de zile. Şi dacâ se Întâmplă că e plecat din localitate « 

ta zilele de contractare a  abonamentelor, eu nu U j 
' uit şi le fac formele pentru a-şi primi ziarul pre-l 
■ ferat. Acum, vreau să ajung la 100 de exemplare. Am ţ  
. luat, la cdhcursul organizat de „Cuvântul liber" şi j 
. recent Încheiat, locul Ilh Mă voi strădui, în ediţia « 

viitoare să câştig locul I.

La Balşa ' cerul este 
parcă mai luminos, a- 
tunci când obrazul nu-i 
este acoperit de nori. Iar 
aerul are puritatea crista
lului. în toamnă, cele 14 
sate ale comunei, ca şi 
dealurile şi stâncile se
meţe printre care - sunt 
risipite, îmbracă veşminte 
de aramă, de parcfi un 

’ maestru al penelului ar 
fi pictat locurile cu bronz. 
In câmp şi prin ogrăzi 
activitatea este febrilă. 
Bă munceşte din zori şi 
până în noapte, căci sunt 
foarte multe: dă făcut ta 
aeeastă perioadă . când 
gospodărifie şi satele se 
pregătesc să primească 
iarna, care pe aceste fru
moase meleaguri ale ju
deţului vîne devreme, 
pleacă târziu şi nu este 
deloc uşoară.

— Oamenii nu-şi văd 
capul de treabă'— ne 
spunea dl şdceprimar Ioan 
Moga. Cartofii s-au strâns, 
porumbul s-a cules şi se 
aduce din câmp. Se trans
portă ultimele cantităţi de 
fân; se taie Cocenii de 
porumb care se depozi
tează. Se ară şi s6 , sea
mănă cerealele păioase.

— Cum a fost acest ap 
agricol, la Balşa?

— La grâu. cartofi şi 
porumb, s-a obţinut-o re
coltă . normală, care asi
gură necesarul de con
sum al familiilor. La

fructe, In special la mere 
şi nuci, recolta este foarte 
bună, cum de mulţi ani 
n-am avut. La fân. însă 

' nu s-a'realizat decât ju
mătate din producţia u- 
nui an normal.

—In această situaţie, ce 
se va întâmpla cu efecti
vele de animale ?

— Se prognozează o 
scădere, în special la bo
vine. Dar eu nu cred In 
aşa ceva, întrucât mulţi 
au fân de anul, trecuţ, 
iar oamenii ţin prea mult 
la animale ca sâ se des-

iar Simion Bogdan din 
Mada, Simion R. Cazan 
şi Ioan Cazan din Ste- 
uini, Ilie Toma din Voia, 
Iosif Buda, Adam Buda 
şi Aurel Moga din Balşa 
au adevărate turme de oi.

Dl ing. agronom Dra- 
goş Crişan s-a referit la 
o altă lucrare, deosebit 
de actuală şi anume tn- 
sămânţarea păioaselor:

— Semănatul orzului 
s-a încheiat, iar a grâului 
se apropie de sfârşit.

— De unde au luat oa
menii sămânţă?

TOAMNA DE AUR LA BALŞA
partă de ele. i

Despre efectivele de 
animale date mai precise 
ne-a dat dl ing. zootehnist 
Sorin Pop:

— Cele 744 de familii 
deţin 1823 bovine, 1632 
porcine şi peste 8350 o- 
vine. Dintre bovine, cele 
mai multe sunt vacile şi 
junincile şi acest fapt 
se explică prin aceea câ 
vacile sunt folosite mult 
la muncă ta câmp. în 
Balşa sunt puţini cai şi 
bol. Sunt oameni care au 
adevărate microferme zo
otehnice. Ştefan (Antonie 
din Balşa, Elena Adam 
din Techereu, Simion Z. 
Toma din Voia ş a. tai 
câte 10 capete de bovine,

. — Anul trecut, cu* spri
jinul consiliului local, am 
adus sămânţă elită de ce
reale păioase,. de aceea 
oamenii seamănă din pro
ducţia obţinută în acest 
an.

Am văzut prin sate,
cu atelajele, numai oa
meni bătrâni.

ţ— Da; fiindcă tinerii au 
plecat la oraş. In special 
la Orăştie. Să vedeţi însă 
vineri după masâ cum 
vin maşinile spre Bal
şa. Este un adevărat 
pelerinaj de maşini. Vin 
tinerii să-şi ajute pă
rinţii sau bunicii la lu
cru.

Este bogată toamnş la 
; Balşa şi in ' muncă şi In

rezultatele obţinute în 
câmp. Gospodarii se pre
gătesc pentru iarna care 
nu se ştie cum va fi, dar 
este bine să fie prevăză
tori. Adună toate de pe 
hotar, îşi aduc lemne de 
foc, depozitează tot ce au 
nevoie familiile. în para
lel, se lucrează la împăr
ţirea* pădurii celor ce au 
dreptul la ea, acţiunea 
fiind destul de Înaintată.

Oamenii din Balşa tai 
şl unele nemulţumiri şi 
iată câteva: •  Centrala 
telefonică funcţionează cu 
multe defecţiuni •  Pâinea 
$e aduce doar o dată pe 
săptămână « Sunt sate — 
de pildă Roşia şi Bu- 
neşti — care mai au doar 
câţiva oameni şi aceia ta 
vârstă •  In acest an nu 
s-a Înregistrat nici un nou 
născut şi au decedat a- 
proape 40 de oameni •  In 
1993 primăria a înregistrat
doar patru căsătorii •  
Este adevărat că nu mal 
pleacă oamenii din sate. 
dar nici nu se întorc cel 
duşi prin alte părţi •; 
Prin magazinele comer
ciale bate vântul întru
cât nu se acordâ nici o 
atenţie aprovizionării a- 
cestora. Sunt aspecte care 
îi îngrijorează pe oamenii 

. din Balşa şi pe oficialităţi 
şi pe care doar ţimpul le 
va soluţiona. Sau, poate, 
nici el... : ,/

TRAIAN SONDOR
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SABIN CERBU La 81 de ani„.

N-au făcut nici o brânză
Tânărul cioban V. Gh. din Şugag (Alba) venise 

la Deva sâ-şi comercializeze produsele la piaţă. Cum 
a ajuns prea devreme, s-a adăpostit In sala de aştep
tare clasa a Il-a a gării. Era în jurul orei 3 din di
mineaţa de 26 octombrie a.c. Vreme matinală, când 
sonmul te răpune. Profitând de liniştea dinaintea 
zorilor, când foţi cei din sală aţipiseră, doi indivizi 
— Târnovan George Florea (42 de ani) din Deva şi 
Cizmaş Bazil (62 de ani) din Alba luliaţ aflaţi In 
preajma tânărului cioban, i-au fUrat bidoanele cu 
brânză şi s-au furişat afară, In parcul din apropiere, 
spre a le Împărţi. N-au ajuns prea departe deoarece 
plt. maj. Atman Dumitra şi plt. adj. Dumitru Adâncu 
de la Postul de poliţie T.F., de serviciu in ăcea noap
te, i-au prins asupra faptului. De altfel; Târnovan 
George şi Cizmaş Bazil erau cunoscuţi ca Indivizi 
care frecventau gările şi autogările, în căutare de chi
lipiruri, că de Iucrgt nu prea aveau... timp.

Bunurile au fost integral recuperate, iar păguba
şul a intrat în posesia lor. Celor doi amatori dai bu
nuri necuvenite li s-au întocmit dosare de urmărire 
penală, fiind deferiţi justiţiei. (E.S.)

i f f ş t s s s t i t s s M  mm mm mmm mm mm mmm

iţi nurif urnim, -Vasile Târnaş pentru tot ceea ce ai 
făcut şi faci întru modelarea unor copii din care au 
crescut şt cresc adevăraţi oameni şi sportivi. Ifi mulţu
mim pentru câ şi ta acest an, prin aceşti tineri, ai adău
gat la panoplia trofeelor 'cucerite de-a lungul anilor încă 
34 de medalii naţionale şi internaţionale, din care 13 
au strălucirea aurului, iar 16 a argintului.

: Oare fi-a mulţumit cineva îndeajuns în. cele peste 
IreT decenii şi jumătate de-când te-ai Înfrăţit cu .acest 
.elegant sport, pentru faima pe care ai adus-o Aninoa- 
sei t Măreţia modestiei ce-JI Însoţeşte" întreagă con- 

. dutS nu te-a lâsat sâ te lauzi. Şi nu era vorbă de lob
dă, ci doar de a face cunoscute roadele muncii de an
trenor, ale tinerilor pe care-i îndrumi cu tact şi răbdare, 
fată, şt pentru acest reportaj am încercat, din primăvară 
pânâ-n toamnâ Sâ stăm de vorbă. ,fLSsa}i până. la vară, 
să avem ce consemna" -  îmi ziceai. Şi doar în februa
rie, la Campionatul National de Tir cu orcul INDQOR 
juniori, de la Rădăuţi, A.S. Minerul Aninoasa a cucerit 
trei recorduri, prin Gigi Puşcă, şi tot acolo trei locuri I 
{unul pe echipe şi două prin Gsgi Puşă (juniori} şi Fio
rin Marew (cadep)- Iar la campionatul seniorilor, de-la 
laşi, AS. ^Minerul* Aninoasa a devenit campioană la 
tentam {prm Simona Bâncjlâ, Mâdâlina Vorban şl Gea- 
ntaa Ourduî) şl vicecampioUnâ la masculin. Au urmat, 
tnjune *i august, alte tacuri I la campionatele naţio
nal* de la laşi şi Aninoasa : Simona Băncilâ (senioara), 
Sebastian David (juniori). Anton Solomon (cădeţi) şl pe 
ecMpe (feminină). Aurul, argintul şi bronzul celor 34 de

medalii din acest an le-au adus - alături de Gigi, Si
mona, Sebastian, Anton - colegii lor întru măiestrie spor
tivă : Florin Bogdan, Mircea Bolundu|, Florin Marcu, 
Mădâlina Vârban, Geanina Durdui, Viorel Habîan, Du
mitru Jega. '•■■■

In dimineaţa senină si calmâ din acest sfârşit de 
octombrie, când l-ara' întâlnit pe poligonul arcaşilor (u- 
nlc tai fură,* tai construirea câruia şi-au adus obolul, cu 
Un deceniu ta urmă, membrii asoctohei de tir cu arcul, 
sindicatul minier şi oamenii de suflet din conducerea 
minei Aninoasa), antrenorul federal Vasile Târna ş, maes
tru al sportului, era tot între copii, l-om recunoscut pe

LA TIR CU ARCUL —
INCA 34 DE MEDALII t

fraţii Cătălin şl tonuf Albu, Daniel Călin, Florin Marcu. 
/ Alm Gurâmirită, iar mai încolo, ţintind la.„ fintă, pe An
ton Solomon, de pe acum campion.

-  Programul nostru începe de la ora 9, dar copiii 
vta de ta Ifc Sunt dornici să înveţe şi promit. Aşa creşte 
flecare, aşa urcâ...

-  Se percepe vreo taxă de la cei care se iniţiază ? 
•  Nu. tn clipa în care s-ar pune o asemenea pro

blemă, eu n-aş mai sta aici. Cum să iei bani de la
copiiîf;. . ■■■■■■■■■ -

- Dar ştiu că vă descurcaţi greu datorită lipsei de
materiale : > săgeţi, arcuri, nokuri, pene şi atâtea altele, 
că deplasările supt costisitoare, iar banii, ca peste to\ 
sunt puţini şau nu sunt. s

- Din ocest punct de vedere ne este tot mai greu. 
Nu ştiu cum şi cât mai rezistăm. Ne ajută, ca întotdeau
na, cum pocite, mina. Dar greutăţile şi costurile cresc. *■ 
Aşteptăm Legea sponsorizării. Poale... Dacă am avea 
materiale, am fi tot timp uf pe primul loc pe tară I

Maestrul Vasile Tămoş nu aruncă vorbe în vânt. 
El ştie unde este locul tirului cu orcul de la Aninoasa. 
Işi cunoaşte capiii, se cunoaşte pe sine. Aşa a odus de 
3 ori „Cupa României" Io Aninoasa. Un perete al în
căperii _ modeste în care • lucrează a devenit o adevărată 
panoplie de trofee: zeci şi zeci de diplome, plachete, 
statuete, cupe. Cupe de cristal, porţelan, ceramică, lemn, 
sticlă, alamă. Şi fiecare poartă Incrustat locul onorant, 
ocupat de secţia tir cu arcul a Asociaţiei Minerul Ani- 
noasa ta competiţiile naţionale şi internaţionale,, sport 
oare, aiii, poarta efigia arcaşului de marcă Vasile Tă- 
maş, care îşi creşte sportivi din „grădina proprie", dând 
tuturor o pilduitoare lecţie de demnitate.

fri mulţumim,' Vasile Tâmaş. Noi, cei care fi-am zis 
din copilărie Lupu (aşa te numeau in familie părinţii şl 
fraţii), îţi spunem: îţi mulţumim, lupulel Chipul, şi pri
virea blândă nu-ti trădează porecla, dar forţa cu care 
munceşti şi reconfirmi an de an speranfele arcaşilor ani- 
nosenî, DA!

LUCIA uau

I
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O u ra re  m ile n a r i
Ce-aş puten scrie la numărul 1000 al zia

rului local „Cuvântul liber" decât să aduc 
sincerele mele mulţumiri şi felicitări tuturor 
celor care aii contribuit la apariţia neîntreruptă 
a zibrului; apoi să le doresc viaţă lungă, să 
poată scoate multe, foarte multe numsre mi
lenare.

Mai urez şi doresc ca bunul şi necesarul 
ziar local „Cuvântul liber" Deva să fie şi să 
rămână permanent şi intr-adevăr indepen
dent, şă aibă mai bogată şi variată informa
ţia locală, precum şi să cultive şi să spriji- 
nească un patriotism local cu specificul lui 
hunedorean, care a cam slăbit pe aceste pla
iuri, deşi în alte judeţe el se dezvoltă frumos.

Trăiască, crească şi înflorească „Cuvântul 
liber"I

Ca cititor şi colaborator ocazional al 
ziarului „Cuvântul liber" Deva, mulţu
mesc din inimă şi felicit cu toată căldura 
pe cei ce au trudit cu mintea, cu inima 
Şi cu mâna la apariţia celor 1000 de nu
mere, cu milioane de cuvinte purtătoare 
de informaţii, de învăţăminte, de idei, 
gânduri, înţelepciune, stropi de reflecţii 
grave sau de umor reconfortant, accente 
de veştejire a răului şi încurajare 'a bi
nelui, adevărului şi frumosului — iar tu
turor celor de azi şi de mâine le urez să
nătate, putere de muncă, succese şi con
deie veşnic primenite, talentate şi tinere, 
care să asigure „Cuvântului liber* 1000 
de ani de existenţă luminoasă şi demnă I

Prof. DUMITRU SUSAN

Urăm cotidianului „Cuvântul liber* 
Deva —- din partea poliţiştilor judeţului, 
cu prilejul apariţiei celui* de'al 1000-lea 
număr *— noi izbânzi gazetăreşti şi suc
cese in muncă!

Col. IOAN DUMITRU ARSENIK, 
şeful Inspectoratului de Poliţie 

al Jad efiiM  Hunedoara
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Colaborarea cu cotidianul „Cuvântul 
liber" înseamnă un sprijin în realizarea 
unei societăţi democratice.  ̂ - î

Sprijinul prompt al ziarului la solici
tările Consiliului local al municipiului. 
Deva, în strădania de a gospodări mu
nicipiul, în interesul cetăţenilor, este 
meritoriu. Sperăm ea în continuare co
laborarea să fie rodnică. •- 

Cu această ocazie, urez ziarului să 
crească mereu în atenţia cititorilor, cu 
cât mai multe apariţii.

OVIDIU HAGEA*
> ,  primarul m unicipiului Deva

Dinamica presei

(Urmare din pag. t)

braţul. Treptat Insă, en
tuziasmul dintâi s-a 
temperat Omul a Înce
put să distingă calitativ, 
să ştie ce hram poartă 
fiecare publicaţie, cu cine 
combate şi unde bate. S-a 
mai adăugat in timp, In 
repetate şi dih ce In ce 
mai drastice puseuri, um
flarea preţurilor şi, uite 
aşa, publicul a devenit 
selectiv, fîxăndu-se la 
una, două, trei publicaţii 
care corespund viziuni* 
gustului, punctelor sale de 
vedere şi, nu In ultimul 
rând, pungii. S-a dife
renţiat insă totodată şi 

.publicul: nu mal pu

tem vorbi de „public ci
titor" In general. Există 
un public avizat, câte 
caută informaţia corectă 
şi comentariul compe
tent, dar există şi o „lu
me a treia" a cititorilor 
Pe care n-o interesează 
decât senzaţionalul de 
mocirlă. în funcţie de a- 
ceastă polarizare s-a 
structurat şi presa, ur
mând în continuare, în 
interiorul fiecărei catego
rii, un fel de selecţie 
naturală.

Azi, când „Cuvântul li
ber" apare pentru a mia 
oară, e un prilej de e- 
normă satisfacţie consta
tarea că a rezistat, că s-a 
impus şi că şira dobân

dit cititorii săi im  
primele ceasuri ah 
luţiei şi până la « 
măr 1000, greutăţ 
care le-a avut de 
tat au fost consect 
diverse, de la © 
nanciare până la 
apărare a indep& 
l-ar fi fost desigu: 
mai uşor să aleagt 
exploatării inati 
joase şi a curioeiU 
gare, cultivând \ • < 
tatea şi scormoni 
underground-ul u 
cietăţi traumatizai 
cinstea echipei sa 
dacţionale Insă, al 
va aceasta nioi i 
pus. „Cuvântul 11 
ciuda tuturor dij 
lor, şi-a păstrat■ 
tatea şi profesa
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îmi pste deosebit de plăcut să adrestfz cele mai calde 
felicitări colectivului ziarului „Cuvântul liber" Deva, cu 
ocazia apariţiei celui de al 1000-lea număr al său. - 

Este şi un prilej de a vă transmite aprecierea mea 
pentru ţinuta intelectuală, probitatea morală şi sinceri
tatea care caracterizează cotidianul dumneavoastră.

In această epocă frământată, în care principiile mi
lenare ale dreptulpi honeste vlverc, alterum non lae- 
dere, suum cuiqtie tribuere — a trăi cinstit, a nu.fape 
rău altuia, a <la fiecăruia ce i se cuvine -r- îşi croiesc cu 
dificultate • drumul, evenimentul judiciar este mediatizaţ, 
mai ales pentru aspeetele şale senzaţionale. Faptul că 
dvs. aţi acordat prioritate nevoii de informare şi pomeri- 
tari ului sobru este un merit incontestabil. / •

Vă suntem, de asemenea, recunoscători, pentru că aţi 
găsit întotdeauna spaţiul necesar prezenţării gândurilor, 
intenţiilor şi frământărilor slujitorilor justiţiei, reacţiei 
noastre rtepolemice la presiunile şi atacurile care ne vi
zează uneori. ' - " • . *. • .u. :

Doresc „Cuvântului liber*'cât mai multe prilejuri 
pentru asemenea aniversări i ' * '

'  Cu c?l (stinse salutări,
dr. O KUTAŞ.

Preşedintele Tribunalului Hunedoara

fn marea timpului pe car© jdear' piramidele 
o pot infrnnta, 1000 -de zile {nşeamnă doar eâ- 
teva fulgerătoare clipe. Şi totuşi, în Murea noi
lor vremuri aureolate de chinul sfânt şt revo
luţiei din Decembrie, 1000 de numere ale (finul 
ziar ce se - vrea o cronică -fidelă, o mărturie 
sinceră, obiectivă, a bătăliei p® care comuni
tatea unei societăţi o duce pentru a-şi regăsi 
vocaţia democraţiei, a toleranţei şi concilierii 
sociale, inseamnă mult.

La apariţia .criui de-ai' AOOO-iea «umăr al 
ziarului „Cuvântai liber*, -şe face o deo
sebită plăcere să arăm colegilor noştri de la 
cotidianul devean multă sănătate, fericire, in- 
■piraţie, aceeaşi nedezminţită aitragoste  ̂ «r« 
cnvâatul scris, pentru adevăr, sincerii. 4 • oţ’ 
nestitate şi probitate profesională. La multe 
alte mR de nomere, 'dragi colegi, ai „Cuvântn-

■ lui- nber*t , .
CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE 

AL S.C. „UNIREArJ'RES* SRL 
. - A ibaluU a

De o viaţă, de când am SnuMpt meseria de 
tipograf culegător mecanic, tramic în rânduri 
de plumb, care deţin ; apoi coma ne de ziar, 
gândurile celor care de-a' lungul anilor au 
scris ziarul judeţean. . 1

„Cuvântul liber*, acest copil, al revoluţiei 
române din decembrie, 11 culegi de la primul 
său număr, gândit şi lucrat. în după-amiaza şi 
noaptea fierbinte de 22 decembrie 1989.

Astăzi, „Cuvântul liber" aniversează 1001 
de apariţii. La multe înainte, fn acelaşi res
pect faţă de cititori, pe care l-a dovedit pe 
tot parcursul existenţei sale.

NICOLAE HADA, 
culegător mecanic, T-:\.

S.C. „Polidava" S.A, Deva

!■ I
[■ ]

Sunt abonatul ziarelor realizate de redacţia 
dumneavoastră de patru decenii. La vârsta 
mea, de peste 70 de ani, mi-e greu să merg tot 
a doua zi In oraş spre a găsi' informaţiile care 
mă interesează. De aceea, mă bucur să le gă
sesc în „Cuvântul liber". Vă doresc mult suc
ces în activitatea dv. de zi cu zi. Vă mul
ţumesc..

LADISLAU GHEZAN,
. Deva :t%

W)
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PR1V1ND 
RETROSPECTIV

Privind retrospectiv, constatăm că ziarul „Cu
vântul liber” a cuprins în paginile sale o adevărată* 
cronică a-teritoriului hunedorean, care a fost inima 
statului dac fi locul unde s-au consemnat multe în
cleştări sociale din veacurile următoare. întreaga 
istorie a acestui perimetru geografic, până la izbuc
nirea revoluţiei burghezo-dertiocratice de la 1848 şi 
după aceea, până la 1 Decembrie 1918, se înscrie pe 
aceleaşi coordonate social-economice şi politice ale 
întregului popor român, a cărui luptă seculară, pen
tru dreptate socială, libertate şi unitate naţională 
dorim să fie incrustată şi pe viitor in cuprinsul zia
rului aniversat. Suntem convinşi, de asemenea, că 
informaţiile cotidiene furnizate cititorului contempo
ran vor constitui peste ani şi decenii preţioase surse 
documentare. LA MULŢI ANI !

Prof. IOAN FRAŢILA, e 
Directorul Arhivelor Statului, 

judeţul Hunedoara

^ ( U L a t a t t  

U i
Sănătate şi- fericire, împliniri şi 

izbânzi ziariştilor şi tipografilor, 
multe alte mii de numere ale „Cu
vântului liber" vă doreşte.- Direc
ţia sanitară a judeţului Hunedoara.

Dr. ALEXANDRU POPA

în acest moment 'aniversar, pe 
cuvine să urăm „Cuvântului liber* 
Deva viaţăy lungă şi tiraj sporit, 
căt mai mulţi cititori, iar celor 
ee-1 realizează — redactori şi ti
pografi — multă sănătate şi numai 
împliniri in nobila, dar dificila mi
siune căreia l s-au consacrat! -

Prof. LIVIU LUCACIU, .
Baia de Criş

îmi încep , fiecare zi cu lecturarea „Cuvântului 
liber" — care ne aduce importante şi inedite veşti 
din Judeţ, din ţară şi din lume. Găsesc de fiecare 
dată în ziar gândurile şi frământările oamenilor care 
nu-s aici puţine şi nici uşoare, in dificila perioadă 
de tranziţie pe care o parcurge România şi din care 
sperăm să ieşim cât mai repede şi .Cât mai onorabil. 
La apariţia celui de al 1000-lea număr, H urez zia
rului să fie şi In continuare acelaşi prieten fidel fi 
apropiat al tuturor. .

AURICA GUŞE,
primarul comunei Bretea Română

HAI

„CUVÂNTUL LIBER!"
Ziarul „Cuvântul liber* a fost şi este me- 

Malături de fotbalul hunedorean, de spşrt 
9|g|meraL De aceea fi noi, cri ee slujba fot
ului, suntem cu tot sufletul lângă cotidianul 
adeţean şi, la numărul * 1000, « rândul nos- 
ru să spunem, din inimă. Hai „Cuvântul ii- 
ier!". ;

iOAKHOtX!,.
% preşedintele Clubului F.C. Corvinul

Hunedoara

In comuna mea de munte, cu satele arun
cate pe costişe, duc veşti oamenilor de peste— 
ani. Tot-de atâţia ani le duc oamenilor ziare; 
cel judeţean, cele centrale, pe care-le cer eL 

Dintre toate ziarele pe care Io port zilnic 
în tolbă, „Cuvântul liber* este cel mai apro- 

■ plat sufletului meu. Fiindcă e scris-, pentru oa
meni, ca să meargă ia inima lor.

Astăzi, eând aniversează 1000 de apariţii, fi 
doresc să poată aniversa cât mai multe mii • 
de ediţii, ta» ziariştilor care-1 scriu •— Viaţă 
lungă, sănătate şl putere de muncă, să poată 
ţine mereu la înălţime cuvântul liber.

IOAN ŞTEF.
factor poştal, comuna Ifolşa

-Glasul „Cuvântului liber" sună ca un tulnic 
in viaţa socială a judeţului de aproape patru 
ani. O rafală de aproape 25 milioane de exem- 
plare .ale^aiarulut a exprimat cu fidelitate nă
zuinţele hunedorenilor spre mai bine. Fie ca 
această voce, strigată din toate puterile, să se 
audă mai acut tn .conştiinţa Puterilor naţională. 
şi locală, intru aşezarea binelui in ţară.

Cu respect colegial, 
CORNEL ARMEANU

Apariţia numărului 1004 ai iubitului nostru dat 
„Cuvântul liber", îmi produce emoţii ce nu pot fi 
PJ|M, pe hârtie. Eu am peste 70 de ani, din care mai 
bine de M «im fost corespondentul ziarului judeţean. 
Vi asigur câ-doresc lacră lorilor .eterului toate «ele 
bune, ’ sănătate, bucurii, succes. Cât. v»Ş-ţigO- stUool 
im mână, voi scrie ziarului meu* de inimă şi de su
flet- : v-"''

NICUSBUCHEĂ, 
colaborator. Haţeg

i

: Colaborarea mea la „Cuvântul liber? -a în~ .
cepul prin cutia poştală pusă la dispoziţia tu
turor imediat după evenimentele din '89. Prima 
mea apariţie in ziar a fost chiar la aniversarea 
zilei mele de naştere, ceea ce mi-a adus o bu
curie .în plus. Mult mai târziu, intr-o fierbinte 
zi de vară, m.am prezentat la redacţie eu în
sămi şi a avut loc următoarea conversaţie:

— Bună ziua /
— Bună Ziua, sunteţi Ina Deleanu ?

, ~  Dai
4- Eram' tare curois să văd eând vă 

hotărâţi totuşi si veniţi la noi personal... -
Şi acum sunt mirată de- această recunoaş

tere, mai ales că multe persoane mi-au spus 
mai târziu, că se aşteptau să vadă o persoană 
mal in vârstă.

De atunci fiecare sâmbătă în care nisipul 
din Clepsidră îşi măsoară timpul îmi aduce bu
curie şi mulţumirea că-mi pot oferi sufletul ne
cunoscuţilor mei cititori. Mulţumesc tuturor 
ce ajută la apariţia „Clepsidrei“ şi celor care o 
citesc. \

INA DELEANU

j QuuyâjLtuJL lib -tr- —  

Q tv u fiă ^ iiL  <y m i t !
J S-a întomnat, iubită Coryntină
| Şi pomii au pornit spre ruginire,
> Iar in „Cuvântul liber* văd o ştire 
|  Că ne aşteaptă-o iarnă— asasină!
‘ Şi mai citesc, iubito, cu uimire,
|  O propoziţie dberet-senină :
'  O doamnă-şi vinde haina de hermină 
|  In contul unui sentiment de fericire.
v Apoi, un reportaj cu infractorii,
I Un „flash" şi „Note de călătorie",
* O crimă de te bântuie fiorii,
|  Un comentariu, un careu, o poezie— 
v Acesta-i ziarul ce-şi salută cititorii —.
J CUVÂNTUL LIBER — NUMĂRUL O MIE!
'  DUMITRU HURUBA
! U R A R E
|  îmi exprim, cu bucurie,
* O urare de bon ton s
! De la numărul O MIE
î La unui de-UN MILION l

H. DUMITRU
I , m ^m  M —  , mmm / m , , , mmm # ̂m m # M  , M M  , —  m mmm ,

Dezlegarea careului 
MASS-MEDIA

publicat în pagina a Il-a a ziarului 
de astăzi:
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VINERI,
12 NOIEMBRIE

PROGRAMUL I

7,00 TVM
Telematinal

10.00 Actualităţi
10,05 Calendar
10,30 Desene 

animate
11.00 Limbi 

străine
-11,30 Curcubeu
12.00 Peisaje •
13.00 1001 audiţii
14.00 Actualităţi
1440- TVR Iaşi
15.00 TVR Cluj- 

Napoca
16.00 Formula 3 f
1640 Tradiţii
16.45 Actualităţi
1740 Emisiunea 

în Hmba 
gamani.

18.00 Pro Patria
19.00 Film seriaL 

-^Biward.şi
■ ' Mrv.-Stmpson"

- '  Ofo. 2) .
20.00 Actualităţi
20.45 Viaţa I

parlamentară X
21,15- Reflecţii f

rutiere 5
2140 Film artistic. - 

„FALEZE DE 
NISIP"
(România» 1983)

2345 Actualităţi \-j
2345 Simpozion
040 Întâlnirea de 

la miezul ,,
nopţii

- 140 Jazz-fan. *" 

*«®<lSb*«UL ă|

1340 CFI „£.

1440 Actualităţi *|
<440 Mari Inven- A.

~ tatorî .

1545 Varietăţi  ̂
internaţionale

1640 TVE Inter- 
nactonal

I64O Desene 
animate

17.00 Clubul 
oamenilor 
de sport

1940 Concertul 
Orchestrei 
Naţionale 
Rbdio

21.00 TVM |
-Mesager ; v :f

21.30 De lingua 
latina

21.50 Poesis
22.00 TV 5 

Europe
22.30 Video-satelit
.2̂ .30 Generaţia 

mea-
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„NOROCUL MAMt!

D uzii s p u lb e r a te  —  „ M in u n i"  G a la ţ i
Calificat de foarte mulţi 

Oameni a fi „escrocheria 
anului la Deva", jocului 
de ruinare a pensionarilor 
şi elevilor promovat de 
S.C. „Mimmi S.N.C.“ Ga
laţi i s-a tras a doua li-' 
nie, prin rambursarea a 
73 la sută din sumele de
ponenţilor.

Jocul de faţă a fost ini
ţiat de Ioan Graur, din 
Galaţi, extinzându-se şi la 
Deva, unde a funcţionat 
In perioada 8—29 iulie a.c., 
la Stadionul „Cetate" De

va, ocazie prin care s-au 
făcut încasări de la popu
laţie de peste 320 de mi
lioane de lei.. Banii au fost 
depuşi la „Credit /  Bafte" 
şi la Bankcoop Deva. 73 
de milioane i-a transferat 
la Galaţi pentru plăţile 
deponenţilor, iar 20 de 
milioane de lei, neînregis
traţi fn contabilitate, i-a 
'sustras şi i-a folosit în 
scopuri contrar legii, ră
mânând in cont 227 521 315 
lei; sumă care a fost res
tituită oamenilor tn- pro

cent de 73 la sută.
Oprirea încasărilor a fost 

efectuată de către Poliţia 
economică a municipiului 
Deva,: care. în urma unor 
verificări Operative, a sta
bilit că patronul firmei a 
folosit banii din încasări 
în alte scopuri, fapt ce a 
determinat sistarea jocu
lui şi cercetarea tn stare 
de arest a numitului Ioan 
Graur.

Pentru faptele comise, 
patronul firmei „Minuni" 

' SNC Galaţi este pasibil

cu închisoare între 2 şi 7 
ani.

• Mai mulţi cetăţeni 
ai judeţului ne-au rugat 
să facem public mulţumi
rile dumnealor adresate 
Poliţiei municipiului De
va — biroului economic — 
pentru intervenţia promptă 
in scurtcircuitarea unei 
escrocherii care lua di
mensiuni de la o zi la alta. 
Aceleaşi gânduri bune şi 
dift partea noastră.

CORNEL POENAB

i C Ă T R E  P A R N Ţ i
Aflăm de la di pft. ad

jutant Vasile Cărobej, şe
ful Postului de Poliţie TF 
din Gara Deva,- că numai 
in ultima vreme au fost gă
siţi în gară peste 60 de 
copii abandonaţi. -

-  Şi ce faceţi cu ei ?
—• li transportăm la Cen

trul de primire a minorilor. 
In miez de noapte. Ori
când. te mat dăm o bu
căţică de pâine din pache
tele noastre, un pahar cu 
apă.

- Curii îi transportaţi 
până la Centrul de primire

a minorilor în miezul nop
ţii?

— Cu maşinile noastre 
personale, cei care avetft, 
cu taxi" plătit de noi, pe 
jos, cum .putem.

O vorbă de laudă pen
tru aceşti lucrători - poli
ţişti, care zi şi noapte asi
gură ordinea în fluxul de 
circulaţie din Gara Devo. 
Dumnealor ne-au rugat să 
adresăm şi prin ziarul 
nostru un apel către unii 
părinţi, să aibă grijă' de 
copii. . . A;

GH. I NEGREA

Un atelier de reparaţii, 
oază de* verdeafa ?

ATENŢIE LA CIRCULAŢIE
In perioada trecută din 

acest an. Poliţia rutieră 
hunedoreană a constatat 
pe drumurile publice 227
de infracţiuni la regimul 
circulaţiei. Pentru defec
ţiuni tehnice au fost ri
dicate 1 028- de certificate 
de înmatriculare. In ve
derea suspendării, au fost 
reţinute 1533 permise de 
conducere. De asemenea, 
2977 - de participanţi la 
traficul rutier au fost 
avertizaţi.

Pe localităţi, cele mai 
multe accidente de cir

culaţie s-au înregistrat în t 
municipiul Deva — 24, 
care s-au soldat cu 7 
morţi şi 19 răniţi grav. 
Urmează. Hunedoara — 
cu 12 accidente. In care 
au murit 5 oameni, iar 
7 au fost grav răniţi.

între oraşe, pe nedori
tul loc întâi se află O- 
răştie — 13 accidente, 4 
morţiş şi 11 răniţi, urmat' 
de Simeria — '12 acci
dente, un mort şi 16 grav 
răniţi.

■V':?

In- puzderia de tot felul 
de magazine, cârciumi şi 
buticuri, un atelier de re
paraţii e ea o oază de 
verdeaţă aproape în fie
care oraş din judeţul 
nostru. îmbătrânesc, ies la 
pensie meseriaşii, cei tineri 
nu le calcă pe urme, caută 
ceva mai rentabil, o „me
serie'* mai repede aducă
toare de venituri, cu e- 
forturi minime. In Deva, 
de pildă, există un singur 
atelier particular de con
fecţii şi reparaţii a produ
selor de marochinărie, la 
intersecţia străzilor Simion 
Bârnuţiu şi George Bari- 
ţiu. Ia nr. 2 (mai sus de 
ZâceOl Pedagogic), al că- 
rui proprietar este «B 
Emeric Poka, meşter cu o 
mare experienţă profesio
nală, Aici, cumpărătorul 
nu numai că îşi poate 
cumpăra anumite produse 
de marochinărie la preţuri
mult mai mici decât In 
restul comerţului, dar este 
(t un loc sigur unde îşi 
poate repara geanta, sa- 
coşa, poşeta, borseta etc„

îşi poate înlocui fermoa
rul defect, economisind 
bani. „Aici sunt mai de- 
parte de centru, nu prea 
am 'vad comercial — ni 
se destăinuie proprietarul 
Din păcate, nu se încura
jează acest gen de copierţ; 
pe străzile centrale se află 
bufet după bufet, dar în
tâlneşti rar o croitorie, o 
cizmărie sau orice alt a- 
telier de serviciile căruia 
au nevoie atâţia oameni* 
— ne declara dl Poka. Aşa 
este. Insă. sperăm că ce
rinţele utilizării serviciilor 
de reparaţii ale unbr bu
nuri materiale vor creşte 
în ritm cu preţurile, că 
cei mai mulţi, nu-şj vor 
mai permite să-şi cumpere 
prea multe lucruri noi, că 
trebuie să-şi repare ghe
tele, haingle. că altfel nu 
mă» mărge. Deci, vor re
căpăta strălucirile*' de altă
dată „braţările de aur“, 
cum erau denumite nu cu 
mult timp in urmă mese
riile ? .

_____  SABIN csşaso

ACCIDENT KN NOAPTE.' Cauze: obstacol ncsem- 
nalixat j e  .carosabil şi neatenţie fn conducere. Con
secinţe: pierderi de vieţi omeneşti şi pagube'mate
riale. ; :v

Pentru c e i mici
Librăria „Gh. Lazăr" din Deva pune la dispoziţia 

celor mici o carte cu povestiri istorice r  „Povestea neo
mului nostru*, de Florin Crisfescu. Tinerii ţâre vor să 
pătrundă tainele calculatorului găsesc tot aici „Calcu
latorul, coleg de bancă* sau „Cum se scrie un ALGORITM 
SIMPLU", (H.C.) ‘ . '* ,

Preţul tăraţelor
Din Nojag, dl Pavel 

Trifan ne-a sunat pentru 
a lămuri o problemă. 
Dumnealui se numără 
printre cei care contrac
tează lapte cu statul. Da
că banii i-au primit par
ţial (rămânând restanţe 
pe ultimele luni), neplă- 
tirea oamenilor este le
gată de preţul tărâţelor. 
Auziseră (nu ştiu de 
unde 7!) că pentru res
tanţele până în luna au
gust preţui este de 25 
lei/kg, iar pentru lunile 
următoare de 78 lei/kg. 
Erau chiar suspiciuni în 
legături cu corectitudinea

peţsoanei care colectează 
laptele şi care nu.le con
firmă aceste preţuri.* 

Normal că cel < mal 
autorizat răspuns îl pu
team primi de la „Devii* 
Deva. Dna Irimie, de la 
serviciul preluări mate
rie primă, a precizat că 
tărâţele, indiferent pentru 
care lună se dau, vor 
avea preţul cu care le 
facturează moara. Deci 
preţul tărâţelor va fi Ia 
zi, chiar dacă oamenii nu 
au primit de multă vreme 
acest furaj.

V.R.

Mulţi băieţi care vor să 
se însoare îşi studiază cu 
atenţie viitoarea soacră 
înainte, de a lua o deci
zie definitivă. In timp şi 
fiica va fi aidoma mamei. 
Dar mai există şi credinţa 

‘ că între destinele 1or sunt 
similitudini, în sensul că 
fata moşteneşte norocul 
mamei.

Că nu în toate ' cazurile 
această credinţă se verifi
că #; altceva. Dar în,cazul 
surprins in acesr articol, o 
fetiţă îşi începe viaţa in 
condiţii similare cu cea 
care .i-a dat viaţă, adică 
într-un leagăn. Mama, a- 
flată încă la o vârstă la 
care ar fi trebuit să se 
preocupe de insţrutrea sa, 
de deprinderea unei me
serii, a ales traiul libertin. 
Aşa a ajuns ca la 15 ani 
să aibă o fetiţă,, pe care 
a abandonst-o, trăind în 
compania unui bărbat, al
tul decât tatăl copilei.

Fetiţa, rodul iubirii sau 
mai curând al nesocotinţei 
şi lipsei de responsabilita
te ale adolescentei care o 
adus-o pe lume, este un 
copil normal. Trist este că 
evoluţia sa va fi diferită 
de cea a unui copil în- 
coniurat de dragostea pă
rinţilor. Este ' ştiinţific de
monstrat că în comporta
mentul copiilor abandonaţi 
se produc mutaţii cu efect 
negativ asupra personali
tăţii lor ca adulţi. Fireşte, 
pentru tânăra „mamă" e 
greu de înţeles sau de ac
ceptat acest adevăr.

Dar şi mai greu de în
ţeles este cum n-a învăţat 
nimic dm trista sa expe
rienţă de copil abandonat, 
core a tânjit .după o mân
gâiere sau după o vorbă

bună, după o privire dră- * 
găstoasă ori o îmbrăţişare.». 
Chiar să n-o doară sufle-j 
tul ştiind că-şi condamnă, | 
în cunoştinţă de cauză, f 
copilul la aceeaşi existen-4 
}ă lipsită de afecţiunea I 
mamei şi de căldura unui î 
cămin ? i

Primii paşi în viaţă, ma- 7 
mă şi fiică, le-a fost da**- 
să-i tacă într-un leagăn. J. 
E vinovat destinul î Posi- £ 
bila explicaţie poate ti l 
găsită mai curând în lipsa y* 
responsabil taţii, datorată ţr 
vârstei pe deoparte şi la- J. 
cunelor educative pe de î 
alta Va fi destinul puiului f 
de om şi pe mai departe f 
asemănător cu. al mamei ? *• 
Poate că nu, "dacă se va i  
găsi o familie care s-o a- I 
dopte. Pentru că de obi- ţ 
cei „mamele" care- şi aban- Ţ 
donează copiii nu prea 4 
revin la sentimente mai 4 . 
bune. Aşa că e puţin pro- T 
bobii că cea în cauză o ^
va face.

Şi încă o precizare: n-am * 
corfsiderot relevante nume- 4  

le celor două, de aceea I 
nu le-am menţionat. Este f 
în schimb impresionantă f 
povestea lor prin implica * 
ţiile sufleteşti şi morale 4  

pe care un asemenea des- f 
tin le are. Am prezentat j 
acest- caz şi pentru că ef * 
nu este singular. Inexplica- J. 
bit câte adolescente devin î 
acum mame, deşi au la | 
dispoziţie mijloace con- f 
traceptive. Singura expli- * 
caţie poate fi lipsa lor de 4  

instruire şi de pregătire j 
pentru viaţă. Dureroasă | 
realitate pentru acest sfâr- 7 
şit de mileniu şi pentru un * 
popor care, cel puţin teo- 4  

refic, nu -are analfabeţi. I 
VIORICA ROMANI

-*_*—+—*—*—*■— *

EI F u g it iv o
La S.C. „Casiai* SA. 

Deva există două sindi
cate, unul intitulat „Ci
mentul", celălalt „Unirea", 
Ei bine, la acesta din 
urmă a fost lider un 
domn 'pe nume Ioan Ru- 
su. După o vreme de ja 
Înfiinţare, membrii sindi
catului au hotărât să-şi 
Investească banii adunaţi 
din cotizaţii într-o socie
tate comercială care să-i 
Înmulţească. Aşa a luat 
fiinţă societatea „Olimp", 
specializată în desfacerea 
de produse, agro-alimen- 
tare. La început „Olimp" 
a scârţâit, apoi s-a pus 
pe picioare. Când a con
statat treaba asta, dl I. 
Rusu s-a lăsat de „Ca- 
sial“,! de sindicatul .̂Uni
rea" şi de toate, şl s-a 
instalat, cu de la sine 
putere, patron ’ tel noii

societăţi, manager, ctim 
îşi zice. Plecând, I.R. a 
luat ştampila şi toate 
actele sindicatului. Cei
lalţi membri ai conduce
rii „Unirii" l-au chemat 
adeseori să vină, să pre
dea ce-a luat şi să pre
zinte bilanţul asupra ac
tivităţii societăţii comer
ciale. Dl I.R. nici nu vrea 
să audă de aşa ceva. Sin
dicatul, in fruntea căruia 
a fost ales Intr-o adunare 
generală recentă dl Con
stantin Uanaît, este decis 
şă se adreseze procura
turii, poliţiei şi gărzii 
financiare. Aşa că fostul 
mare lider şi actualul 
manager va primi curând 
musafiri nedoriţi care-i 
vor pune nişte întrebări 
asijderea.

' . TB. B. '

€>

&

■m

*

Amicul care mi-a po
vestit Întâmplarea ce ur
mează a zis că este auten
tică, dar nu-i dau crezare 
decât,. cel mult, 50 la 
sută. lat-o: »
- Intr-o zi un ins intră 
într-un bar şi-i zice celui 
de la tejghea :

'fr- Un whisky, vă rog.
Barmanul morocănos li 

pune un pahar plin In 
faţă, şi-i spune:

— Cinci lei.
Cei din faţa tejghe

lei U priveşte uimit, vă- 
zându-i nedumerirea, bar
manul continuă:

— Am zis cinci lei. Ce 
te uiţi aşa 7 Scoate banii.

S â  mai şl râdem

Dinte pentru dinte
Clientul se execută, ia 

paharul şi se îndepărtea
ză. După o vreme vine 
iar la tejghea şi repetă 
figura.

— Cinci lei, li cere 
iarăşi barmanul 

Stând fn faţa celui 
de-al doilea pahar, cli
entul nu se dumirea 
nicidecum de ce preţioa
sa băutură se vinde atât 
de ieftin. In fine, după 
o vreme se duce din nou

la morocănos şi-i .spune :
— Aş lua o sticlă pen

tru acasă.
— Poftim, îi zice bar

manul cu chip întunecat, 
punându-i o sticlă in fa
ţă. Cinci lei.

Clientul pune moneda 
pe tejghea, vâră sticla In 
buzunar şi o ia spre uşă. 
Ajuns acolo stă câteva 
clipe pe gânduri, apoi 
revine la barman.

— Auri, prietene &  H 
zice individului morocă
nos — cum se face că 
aici whisky-ul e atât de 
ieftin I ■

Barmanul li face semn 
să-şi apropie urechea 
spre el şi ti şopteşte:

— Patronul s-a dus; 
intr-o excursie şi a luat-o
cu el pe nevastă-mea, 
care este şi ea barmanâ 
aici Ei bine, ptnă se 
Întoarce, vreau sâ-i ter
min barul Dinte pentru 
dinte. Ce zici de treaba 
asta 7

Clientul n-a zis nimic 
şi s-a îndepărtat făcând 
mărunt din buze. Ce şl-a
zis, nu se poate şti

TRAIAN BON DOR

t



S-a concretizat cm nou 
proiect al asociaţiilor de 
prietenie romtno-franceză 
LASER şi PHARE, din Lor- 
mont Franţa. Cel de-al 
dojlea convoi umanitar a 
sosit la Călan vsâmbătd 23 
oetdmbrie 1993. De aceas- 
tâ dată» delegaţia france-

totuşi. s-a găsit timp şi 
pentru discutarea unor pro* 
bleme comune, legate de 
proiectele noastre de viitor. 
Următoarea etapă a cola
borării dintre asociaţiile 
franceze şi asociaţiile „Blie 
Faure" şi „Les amis des 
Hauts de la Gironde", aso

CONVOI UMANITAR

ză a fost condusă de dl.. 
Frank Descoubes» preşe
dintele Asociaţiei PHARE,; 
student la secţia de iştorie- 
geografie a Universităţii 
din Bordeaux. Prietenii 
francezi au trudit zile de-a 
râodul pentru a putea a- 
duce la Călan multe cărţi 
şi manuale în limba fran
ceză, destinate Bibliotecii 
Franceze din cadrul lice
ului din . Călan, rechizite 
şcolare, . destinate elevilor 
şi personalului - liceului, 
multe medicamente, un 
aparat radiologie şi un .ca
binet 'Stomatologic pentru 
Policlinica oraşului nostru.

Deşi timpul petrecut îm
preună a fost foarte scurt;

ciaţii ce au fost înfiinţate 
In oraşul de pe malul Stre- 
iului, vă fi vizita unui grup 
de 50 de francezi, elevi şi 
adulţi, la Călan, în apri
lie anul viitor. Ca de obi
cei, despărţirea a fost e- 
moţionantă. Un membru 
al delegaţiei spunea : „Ple
căm, dar sufletul nostru 
rămâne alături de voi, aici, 
la Călan, unde am cunos
cut nişte oameni extraor
dinari, aici unde ne simţim 
ca la noi acasă !“

COSMIN BAN, 
Asociaţia 

„El ie Faure“, 
Căian

Deva - pagini de isterie.
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în biserica reformată 
din centrul municipiului 
Deva, in peretele absidei 
estice, se află încastrat 
un monument funerar 
(piatră tombală! cu in

scripţie latină medieva
lă. Piatra provine de Ia 
vechea biserică cu hra
mul Sf. Nicolae, clădită 
prin secolul al XlV-lea. 
Biserica a aparţinut ri
tului oriental ortodox, a- 
po» celui catolic, iar pe 
la anii 1545—1560 devi
ne reformată. S-a bucu
rat şi ds grija deosebită 
a lui Iancu de Hunedoa
ra. Fragmente de pictură 
din vechea biserică se 

• află păstrate la Muzeul 
judeţean.

In documente se men
ţionează că în vechea bi
serică reformată au fost 
îngropaţi Unii din stăpâ
nii şi castelanii cetăţii 
Deva. Biserica a fost de
molată pe la i«S», iar 

, lângă ea a fost zidită 
actuala biserică, în căre 
au ' fosţ ăduse ■ lespezile 
funerare şi încastrate fci 
interior. Piatra funerară 
pe care o descriem - are 
inscripţie 'epigraficâ pe
toată lungimea ei şi un 
chenar tot >cu text, care

închide In partea de sus < 
un spaţiu cu blazonul fa
milial; reprezentând un 
leu ridicat pe labele din. 
spate şi ţinând labele 
din faţă un arc întins. 
Redăm traducerea aproa
pe integrală a textului, 
cu excepţia a două rân
duri distruse prin marte- 
lare: „Ce acoperă urna, 
pe scart, este numita 
doamna Caterina şi era 
răsărită din străinei tal
neam a Ini Paion. Până 
nu de mult era soţia cin
stită a stăpânului Do- 
bonşi, pe când stăpânea- 
pe locuitorii de mante 
daci şi geţi. Soartă i-a 
hărăzit o scurtă viaţă 
mamei, ca- şi urmaşului- 
deopotrivă, secerândn-i 
pe ambii de o‘ ciumă fu
rioasă în ziua . . . in timp 
ce*, , , fusese martor, a 
secerat pe cel tânăr ca 
şi pe -cea vârstnică. Aşa
dar. sunt aşezaţi în acest 
mormânt după rit, şi se 
odihnesc până când Donş- 
nul, îi va chema şi (fe
rici ?). fiul a precedat

• . M  , mmm * mmm *> mmm * mmm . mrnmrn m m

pe mamă, murind in a 
şaseâ n, mama i-a ur
mat în a patrusprezecea 
zi a . lunii septembrie in 
Deva, ih anul Domnului

- .UŞStK*':;;.'- '--t,

Acesta a fost textul 
inscripţiei. Concluziile ce' 
se desprind din lectura 
şi interpretarea acestui 
text epigraflc sunt de o 
importanţa istorică loca
lă. Ca monument de artă 

# funerară medievală se 
remarcă prin eleganţa’ 
scrisului şi compoziţia 
textului, în metrică cla
sică. '

Sub raport istoric nţ 
se relevă o familie np-,. 
biliară. Amintirea daci
lor şi geţilor pe la anul' 
1554 este un argument 
al conştiinţei de neam a 
poporului nostru, ai ori
g in ii sale geto-dape şj

- mărturie a continuităţii. 
Acesta este lucrul cel 
mai important ce-1 rele
vă inscripţia. în sfârşit, 
ni se relatează că în 1554 
a îţântuit o ciumă galo
pantă care a făcut victi
me numeroase în rândul 
populaţiei devene.

BEM AMIN BASA,
Simeria

SÂM BĂTĂ, 13  NOIEM BRIE
RTL

7.00 Seriale şi da (r); 12,15 Ţestoasele 
Ninja (s); 13,15 Harry & Hendersonii (s),
13.45 O casă plină (s); 15,10 Qttifanţii (s),
15.45 Knight Rider <»); 16,45 A-Team (s).
17.45 21. Jump Street (s). 18,45 The
Heights (s); 19.45 Ştiri; 20,15 Beverly Hills, 
90210 (s): „Câini şi copii"; 21,15 Teatru’ 
popular; 23,00 Vulturul negru (f. SUĂ, 
’87); 0,50 Noaptea RTL (varietăţi); .150 
M — Magazinul bărbaţilor: 2,30 Serie 
Rose (s. erotic); 2,45 Tuxedo Warrior (f.a., 
Anglia, 1982); 4,25 Cum a fost „săltată" 
Elena (f.er., Italia, 1973).

sat. i ■*  ̂ ;
6.00 Fotbal; Bundesliga (r); 7,00 Se

riale, filme, da (r); 11,10 Forum eeono- 
'nTic; 11,40 Surpriză”-' din Shanghai (r); 
1355 Monsignor (f a-, S.U.A... 1982): 15,35 
Expediţia- Orion (s, SF); 16,45 Cluedo (jo
cul de-a crima); 17,45 Puncte, puncte...;
18,15 Totul sau nimic (cs); 18.55 Jocul mi
lioanelor (extragerea); 19,00 Fotbal; Bun- 
desligâ; 20,20 Ştiri; 20,30 Roata norocului 
(cs); 21,15 Heino Show; 23.00 Mann —O 
— Mann; 0,90 Ce ştiu elevele... (p. IV) (f. 
erotic); 1,30 Dezmăţul din St. Pauli (r);
3.00 Ce ştiu elevele (r); 4,25 Reluări.

TNT Ş TOONS
7.00 Desene animate (s); 21,00 Puterea

(f: 1968); 23,00 Copii telepatici (f. 1964); 
0,45 Băiatul invizibil (f. 1957); 2,30 De la 
Pământ la Lună (f. 1958); 4,30 Ţine-o aşa! 
.'(1966)- ■ A

MTV
950 Weekend la sugestia telespecta

torilor; 12,00 Marele geran, cu Ray Cokes; 
1250 Yo! MTV Raps, cu dr. Dre, Ed. Lo- 
ver; 14,30 Videoclipuri în; premieră; 1550. 
Weekend la - sugestia telespectatorilor .
18.00 Muzică de dans. cu Timone; X9.00
Marele ecran, cu Ray Cokes: 19-30 Ştirile 
zilei, ediţie specială; 20.00 MTYs Braun 
European. Top 20; 22,00 Sâmbătă seaj» 
In direct. Invitaţi: Glenn Glose, Gypsy 
Kings ; 2250 - Eric ClaptonfUnplnoeed;
2350 Muzică soul şi reeeae; 9,00 Video
clipuri fn premieră; 0,30 MTV Video 
Music Awards. 1993. *!l

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

şi Hutch (s.p); 12,15 A-Team (sa); 1350 
Desene animate; 15,15 Nuela RAI (show); 
1650 Top 20: 17,00 Ta volum maxim; 
1750 Unomania (show); 18,00* . Mitic 
(show); 1850 Unomania (show); 19,00 Su- 
pervicky (s. SF): 19,30 Bayside school (s);
20.00 Wilîy (s); 21,00 Karaoke (show): 21.30 
Sâmbăta la circ (s); 23.30 Eilm; 1,30 Stu
dio sport; 2,05 Starsky şi Hutch (r); 3,00 
Seriale (r),

TV 5 .
7.00 Revista presei ţărilor din est ;

9.30 Bibi şi prietenii săi; 1055 Magazin 
economic; 12,10 In obiectiv Europa; 12,40 
Mag. de informaţii: 13,05 Muntele. Alpi
nism; 1450 Orizont 93: 15,00 Imagini re
flectate; 1650 Mag. literar: 1750 TV5 — 
Ştiri; 1740 Lumea tinerilor; 18,30 Clip 
poştal. Varietăţi; 20,00 Mag. olimpic; 21,00 
Geopplls. Magazin de analiză politică ;
22.30 Sport profesionist (s); 23.20 Palate 
regale (do); 0.50 Magazin de umor.

D U M IN IC A , 1 4  NOIEM BRIE
RTL

750 Seriale şi d.a. (r); 11,00 Femeia

minune (s); 12,00 înapoi în trecut (s/sf);
13.00 Căldură tropicală (s); 14.00 Liga 
campionilor; 14,35 Tatăl meu, extrate
restrul (s); 15,10 Familia Munster (s); 
15,35 Cinci spioni mititei (f.a. SUA, 1986); 
17,55 Renegade <f. Italia. 1987); 19,45 Ştiri, 
meteo, sport; 20.10 Show cu Frank |E1-, 
stner!; 21,15 Moştenirea paradisului (corn. 
Germania, 1993); 23,05 Spiegel TV — ma-, 
gazin; 23,40 Prime Time; 0,10 Eden (s.

7/7. Actualităţile săptămânii; 23,30 Tha- 
lassa. Magazinul mării; 055 Divan; 1,25 
Ora adevărului; ?55 în faţa presei.

LUNI, 1 5  NOIEM BRIE
RTL

7,00 Bună dimineaţa!; 10,00 Şeful (s); 
fii,00 Bogat şi frumos (s); 12,00 Preţul 
e fierbinte (cs); 1250 Duelul familiilor 
(cs); 13,00 Magazinul amiezii; 1350 Spring-

erotic); 0,40 Playboy late night; 1,10 Ka- 
nal 4; 1,45 Reluări. '*.'*' *

SAT. 1
6,05 Fotjbal: Bundesliga (r>; 7,15 Se

riale, d.a. (r); 11,00 Basket NBA; 12,00 
Analize politice; 13,00 Vraja muntelui; 
13,40 Pe urmele atotputernicilor; 14,15 
Black — fulgerul negru; 1450 Setea răz
bunării (w. SUA, 1951); 1650 Coptele de 
Monte' Cristo (f.a. Anglia 1974); 1855 Sal- 
vamartil (sp ); 1950 Roata norocului (sc);
20,15 Fotbal: Bundesliga, et. 16; 21J5 Se 
schimbă treabă (cp. SUA 1S88); 23,05
Diseuţie in;turn; 050 24 de ore (reportat 
je); 1,10 Contele de Monte C... (r); 3,00 Se 
schimbă treaba (r); 4,35 Reluări,

TNT & TOONS
7.00 Desene animate (s); Filmoteca de 

aur — Dick Powell: 21,00 Ocheade din 
mers (sf. 1934); 22.50 Gondolierul de pe 
Broadway (f. 1935); 0,45 Ocheade diri 
mers (r); 2,35 Gondolierul de pe... (r); 
455 Cowboy-ul din Brooklin (f. 1938).

» MTV v
3.00 Videoclipuri nocturne; 9,00 Wee

kend- la sugestia telespectatorilor; 11,30 
Ştirile săptămânii; 12,00 Marele ecran, 
cu Ray Cokes; 12,30 Topul european 
Braun, cu Pip Dann; 15,00 Sport la MTV, 
cu D, Gcitese; 15,30 Lumea reală; întâm
plări adevărate; 16,00 Weekend la suges
tia telespectatorilor; 19,00 Pulsul modei 
cu Marijne: 20,00 MTYs US Top 20; 22,00 
120 de minute cu VJ Paul King; 0,00 
Beavis & Butt-Head (d.a.): 0,30 Headban- 
ger’s Ball cu Vanessa Warwick: muzică 
heavy; 3,00 Videoclipuri prezentate de 
V J.' Marijne.

ITALIA h
750 Bjm Bum Bam (da); 10,40 La vo

lum maxim (r); 12,00 Whibread — sport; 
1250 Auto: retrospectivă MP; 12.30 Stu
dio deschis: ştiri; 1345 Fotbal: ghidul 
campionatului; 15,00 Film; 1750 Big Man 
(s); 19,00 Aşa tată, aşa fiu (s); 19,30 Sport;
20.30 Studio deschis; 21,00 Benny Hill
Show; 21,30 Highlander (s); 23,30 Pres- 
sing (magazin); 0,45 Nieiodată nu spune 
gol (show); 150 Sport, meteo; 2,40 Film;
4.30 Big Man (r); 650 Benny Hill (r).

TV 5
7,20 Bon weekend (r); 7,50 Dosarele

justiţiei (r); 1450 Grădina animalelor 
(do);' 16,45 Corespondenţă. întâlnire cu 
telespectatorii; 17,00 furnal francez; TV5;
17,10 Lumea este a vbastră. Varietăţi;
19,00 Bon weekend. Umor; 1950 Jurnal 
francez; TV5: 20,00 30 milioane de prie
teni (do); 20,30 Jurnal elveţian; 21,00

field Story (ş);, 1450 California Clan (s);
15.10 Vremea -dorinţei (s); 16,00 Ilona 
Cristen 1750 Hanş Meiser; 18,00 Cine e 
şeful aici? (s); 18,30 G familie ciudată 
(sit. com.); 19,00 Chemarea iubirii (s);
20.10 Exploziv — magazin ; 20,40 Vremuri 
bune, vremuri rele; 21,15 Colegi şi colegi;
22.15 Policlinica (s); 23,15 Scaunul e fier
binte; 0,00 Napoleon şi Rossini.

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

Seriale (r); 13,25 Umbrele pasiunii <s);
14.15 Trapper John, M.D. (s); 15,10 Ve
cinii (s); 15,40 Bonanza (s.w.); 16,40 Star 
Trek (sSF), 17,45 Să. riscăm (cs); 1850 
Totul sau nimic (s); 1950 De 5x 5! (cs);
20,00 Ştiri, sport, meteo; 20,30 Roata no
rocului (cs); 21,15 Doctorul munţilor (s);
22,20 In căutarea celor dispăruţi; 23,10 
Hunter (s.p.); 0,00 News S Stories, (do): 
compozitorul W. Ritm; 0,45 Kanal 4: fu
matul; 1,15 Satiră politică; 1,45 Reluări.

TNT & TOONS
7.00 Desene animate (s): Ţipi buni,

ţipi răi; 21,00 Superpoliţişiii (f. ’74); 22,45 
„Soi Madrid" (L 1968); 0,40 în arşiţa
nopţii (f. 1970); 2,10 Mârtor-cheie (f. 1960); 
:3,45 Parteneri periculoşi (f. 1945); 5,15
•Doi ţipi deştepţi ,(f. 1846).

* MTV .
2:1 REM: 8,00 Matinal, cu V j .  Re- 

becca; 11,00 V.J. Marijne; 1450 Mari hi- 
turi; 15,00 REM în concert; 1750 Coca 
Cola Report; 17,45 Noutăţi cinematogra
fice; 18,15 3 din 1; 18,30 V.J. Eric; 19,00 
Topul britanic; 21,00 REM Unplugged, 
New York, 1991; 2250 Muzică nori- 
stop; 23,00 Coca Cola Report; 0,15 Nou
tăţi cinematografice; 050 Ştiri; 0,45 3 din 
T; 150 MTV Rock Block; 350 VJ. Ma
rijne; 4,00 Videoclipuri. f

ITALIA 1 $
7,30 Bună dimineaţa (do); 11.15 Star

sky şi Hutch (s.p.); 12,15 A-Teâm (s.a.); 
13,50 Desene animate; 15,30 Nu este la 
RAI (show) ; 17,15 Unomania (show); 18,00 
Mitic (show); 1850 Unomania (show); 
18,55 Sport; 19,00 Supervicky (s); 1950 
Bayside school (s); 20,00 Willy (s); 20,56 
Radio Londra; 21,05 Karaoke (show); 
21,35 Film; 23,30 Niciodată nu spune gol 
(show); 0,55 La volum maxim (r); 155
Monty Python (show).

TV 5
-7,00 Coaja de barfhnă (s); 12,00 Ora 

adevărului (r); 14,05 Coaja de. banană (r);
16.10 Palate regale <do/r>; 17.00 Jurnal 
TV5; 1750 Magazinul sănătăţii; 18,05

Iadul. Magazinul adolescenţilor; 18,40 
Descoperire. Magazin ştiinţific; 19,05 Cam
pionii (cs); 19,30 Jurnal TV5; 20,00 Cifre 
şi litere (cs); 2050 Jurnal belgian; 21,00 

Magazin de actualităţi la Quebee ; 22,00
Jurnal francez: TF1; 22,30 Varietăţi in
ternaţionale. "■

MARŢI, 1 6  NOIEM BRIE
RTL

750 Ştirile dimineţii; 13,00 Magazi
nul amiezii; 13,30 Springfield Story (s);
14,20 California Clan (s); 15,10 Vremea 
dorinţei (s); 1650 flona Christen shovY;
17.00 Hans Meiser show; 18,00 Cine e şe
ful aici ? (s.co.); 1850 .O familie foarte

. " ciudată (s); 19,00 Chemarea inimii (s): 
20,40 Vremuri bune. vremuri rele; 21,15 
Colombo: ,Jlespărţirea tragică" ; 22,45
Quincy (s.p.); 23,45 Show-uri: Dirk Back;
1.00 îft mâinile ucigaşului (f.p. SUA, 1989);
2,45 Desfrâul oraşului (f. er., Franţa/Ită* 
lia, 1971).; 4,15 Un val de crime (corn, 
:85).

• SAT. 1
7.00 Bună dimineaţa cu RAN; 10fl0 

Seriale (r); 13,25 Umbrele pasiunii (s) J
14.15 Trapper John, M.D. (s); v15,10 Ve
cinii (s); 15,40 Bonanza (sjn ); 16,40 Star 
Trek (sjSF); 17,45 Tenis. CM (Frankfurt);
20.00 Roata norocului (cs);- 20,45 Ştiri;
1.00 Electric Blue (s. erotic); 1,40 Mann-
O-Mann (r); 250 Star Trek (s/r); 3,35
Hunter (r); 4,15 24 de ore (rep.); 4,40 A- 
nalize politice (r); 5.30 Salvatorii (f).

TNT fi TOONS
7.00 Desene an’mate (s); 19.30 Fred şl

Barney (s); 20,00 Bugs (s): Călători Înari
paţi; 21,00 Turul de forţă (f. 1949): 23,15 
Dumnezeu mi-e copilot (f. 1945): 0,55 Co
mandant de zbor (f. 1940); *3,10 Escadron 
internaţional (f. 1941): 45® Armata înari
pată (f. 1939). : : '

MTV
ZI ABBA: 850 Matinal; 11,00 ŢŢ* 

Marijne; 14.00 Mari hituri; 15,00 ABBA 
în concert; 17,30 Coca Cola Report; 17,48 
Noutăţi cinematoorafice; 18,15 3 din 1;
18,30 Topul MTV al telespectatorilor;
19.00 Muzică şoul şi reegae; 1950 Muzică 
non-stop; 21.00 Sport la MTV ; 2150 Cel 
mai dorit: V.J. Ray Cokes; 23,00 Man 
hituri* ABBA; 0,00 Coca Cola Report’; 
0,15 Noutăţi cinematografice: 0,45 3 din 
1 ; 1,00 Topul britanic: 3.00 V.J. Marijne.

ITALIA! *
750 Bună dimineaţa (da); 10.45 Casa 

Keaton (s); 11,15 Starsky şi Hutch. (s);
12.15 A-Team (s): 13.30 Ştiri; 1350 De
sene animate; 15,30 Nu este la RAI . 
(show); 17.15 Unomania (show); 18.00 Mi
tic (show); 1850 Unomania (show): 18.55 
Studio sport; 19.00 Supervicky (s): 2055 
Radio Londra; 21,05 Karaoke (show); 
2155 Film; 23,30 Convocarea de marţi;
2,10 Starsky şi Hutch. (r).

TV 5
: 7,00 Coaja de banană (s): 10.05 Maga

zin de actualităţi (r); 12.00 Magazin is
toric; 14,05 Coaja de banană (r): 14.30
Omuleţul verde (f. SF/r); 16,00 Frou-Frou. 
Divertisment (r): 17.00 Jurnal ŢV5; 17.15 
Vision 5: 1755 Em. medicală; 17,45 Cu
linară; 18,40 Moda magazin; 19.05 Cam- 
pionii (cs); 1950 Jurnal TV5; 20,00 Ci
fre şi litere (cs) ; 2r,00 Repere. Magazin 
socio-economict 22.30 Magazin de repoT- 

- taje; 0,00 Magazin cultural.



I

0  Vând maşină spălat 
Alba Lux 10. Vând boiler 
(9 it., sigilat, telefon 
623383, orele 16—22.

(1060971)
•  S.C. AGROMEC S.A. 

lila organizează ia sediul 
unităţii licitaţie pentru 
vânzare de tractoare şi ma
şini agricole, in flecare zi 
fle vineri, ora 12, în luro- 
le noiembrie ţi decembrie 
1993, până ia vânzarea mij
loacelor fixe oferite prin 
listele. afişai*»/ (1060966)

•  Vând apartament trei 
camere, Orăştie, etaj III, 
'gaz, str. Mufeş, »Micro 2. 
Informaţii telefon 629704 
Intre orelel6—20, Deva. :

. . (1060974)
' m Vând televizor* color 

Funai şi video Sharp, noi, 
sigilate. OVăştie, 642991. • 

{1060967)
•  Cumpăr garsonieră, 

exclus Micro şi Dacia. In
formaţii la telefon- 627555.

(1060967) v
•  Vând Alfa Romeo Glu-

Uetta 1,8, fabricaţie 1982, 
nefnmatriculată ' Telefon 
716981. ». (1060962)

•  Vând Fiat Regata —• 
combi Diesel, 1987, ca
mioane Mercedes 9,7 tone, 
7,# tone. Deva, 626326.

(1060801)
' •  Vând garsonieră, str. 

Privazului, bl. 75, ap. * 3, 
Orăştie. informaţii ia te
lefon 093/555044.

(I Jffiig'tt!-
•  '  j«i Renault 18, par

tea dreaptă puţin avariată- 
«Vi. 618661, intre orele?— 
9 şi după 20.

(1060850)
.# Vând apartament trei 

cstmere. ultracentral. Deva, 
«Wţa Victoriei, nr. 3, bloc 
«, ap. 18, se. 2, et. III, in- 
tW mele 16—3*.

(1060055)
.'•  Vând Skoda S 100 şi 

piese de schimb Skoda, ca
roserie, motor, cutie vite
ză, Relaţii Orăştie, str. 
Beriiiluî, nn î.

(1060851)
•  Vând Ioc de casă cu 

fundaţie. Orăştie, ştf. Pro
gresului, nr. 59.
. a Cumpăr talon Renault 
— Fuego, tei. 627876.

(1060972)
•  Vând apartament două

camere, etaj III, Aleea 
Teilor, bl 47/14. Deva, tel. 
629711. (1060835)

•  Vând Renault 21 GTD 
şi Renault 11 GTD, puţin 
rulate. TeL 655436, Valea 
Brad, 33, loc. Brad.

(1060960)
•  Vând motor Dacia 

4300. Telefon 612513.
(1060996)

•  Vând garsonieră pe 
valută .Deva, bdul Dece- 
bal, bl. .23, sc. H, ap. 158, 
Intre orele 10—17.

(1060995)
• Vând apartament 2-3

camere zona ' Auto-moto, 
telefon 720681, după ora 
20. (922322)
' •  Vând 2000. kg prune 
fermentate şi cadă fontă 
baie. Nandru, 25.

(922330)
• Vând sau cumpăr Peu

geot 104, avariat. Infor
maţii telefon 711717.

' ' (922331)
• Vând convenabil La

da 2104, informaţii tel. 
712339, după ora 15.

(922332)
• Vând casă,® - centru 

vechi, Hunedoara, str. 6 
Martie, nr. 12.

(922333)
• Cedăm chitanţe Cari- 

tas luna septembrie (16-24,

28, 29). Tel. 722974.
(922335)'

•  Vând dovleci. Telefon
713204. (922336)

•  .Vând autoturism, Nis
san Chery, ân de fabrica
ţie 1984, înmatriculat, preţ 
,1600 DM, negociabil. Tel, 
629401. (1060426) -

•  Vând casă cu garso
nieră in Boholt. Infotmâţii 
Boholt, nr. 106, Oprean.

(1060427)
•  Vând televizor color 

. Samsung nou. Deva, tel.
818556.

•  v >_sc> t legitiir aţi • t-'r» 
viclur pe numele Tiboldi 
Nicolae, eliberată de ./Si
derurgica" Hunedoara. O 
declar nulă.

(922337)
•  Schimb apartament 2

camere Deva « â » .
, Bucureşti.1 Telefon 62S42Î. .

, • - (1060982)
•  închiriez ipaj-tamen

2 camere, mobilat, Gojdu, 
tei. 611887: '  (1060993)

•  Schimb 365 chitanţe'
' Caritas lunile august,
septembrie . pentru 40 000 
DM (variante). * Telefon 
620213. ‘ (1060965)

•  S,C. Corona Prodimpex
SRL şi S.C. Adam S.N.CL 
Deva anunţă intenţia . de 
a-şi majora adaosul : co
mercial. (1060958)

•  S.C. Gigi Prodcomim- 
pex SRL, distribuitor unic 
al produselor, firmei Po
laroid, execută poze co
lor tip buletin sau paşa
port în mimai 90 secun
de: de calitate excepţio
nală ; vinde toată; gama 
de produse Polaroid • (apa
rate foto, filme color 35 
mm, diskete calculator 3,5 
şi 5,25), toată gama de ca-

- sete . speciale pentru ■ apa-
teîe Polaroid !•»* irtn»ţii 

tel. 093612165 său 095/ 
624234. (1080054)

•  Vând televi; PhHlps»
-.tal er. stereo, tatesBSMtsâlt 
iadă frigorifică 300 1, con
gelator 6 sertare, videore- 
corder, frigider Arctic, insta
laţie riiitravibletb Sauna/ 
Tel. 612463. (1060957)

•  Benelux • facili
tează vize pentru cum- 
cărare , autovehicule 
toate tipurile din 
Olanda. Tel. 611360, 
Intre 9—16. (1060902)

•  Cumpăr mărci. Tele
foane 614809, 623493.

(1060789)
•  Solicit Smpruihut 3000

DM cu acte prin notariat. 
TeL 628582. (1060959)

•  Electroservice Deva a 
redeschis atelierul de tinl- 
chigerie şi mecanică din 
curtea morii (Plevnei, 14).

(1060828)
COMEMORĂRI

• Soţia Silvia, cu du
rere în suflet, şi ochii 
plini de lacrimi, a- 
nunţă , că tristă ,este 
ziua de 13 noiembrie 
1993, când se împli
nesc 2 £ni de când 
inima bunului, meu soţ 

SAMOILESCU 
IOAN,

din Simeria Veche, a 
încetat să mai bată. 
Te voi plânge toată 
viaţa eu şi fiicele tale 
iubite, Lia şi Jenica, 
ginerii Nicu şi Mirori, 
nepoţii Lavinia şi Se- 
.bastian, mama soacră 
Măriuca.

Dormi în pace suflet 
blând şi bun până in 
ziua revederii.

Familia. (1061006)

•• •  Astăzi, 12 noiem
brie 1993, se împlinesc 
4 ani de când ne-a pă
răsit ;> cea mâi bună 
soţie şi' mamă

FILIMON ANA 
(născută CURTEAN) 
Veşnic vei rămâne 

în amintirea noastră. 
Petrică, Gabi şi Clau- 
dia. Dumnezeu să te 
odihnească!

(1060077)

' •  îndurerate gân
duri, dor nestins înso
ţesc trecerea celor trei 
ani de la incredibila 
şi nedreapta plecare 
în eternitate a . felul 
care a fost

AUREL RUS RELUf 
lăsând în sufletele 
noastre o durere a- 
dâncă, o cruce şi un 
mtamâjit, ■’ ' Dragostea 
noastră I să-ţi vegheze 
somnul' de veci. Fra
tele . şi părinţii. .Pa
rastasul de pomenire 

• va avea loc duminică, 
14 noiembrie, la Bră- 
nişca. (1060815)

« Soţia 'Msfis, cnpdi 
Marpieis, B w tp ir,' 
rele, fraţii, sora, curenaţil 
; nepoţii anunţă că *#• 
împlinesc 6%şţăpt$mânl de 
c'nrS ne-;s părăsit pentru 
totdeauna cel care a fost

. SANA loghin
Comemorarea vă' av̂ a 

loc duminică, 14 XI, 1903, 
în satul Dealu Mare,' Dum
nezeu să-l odihnească.

(1060061)

DECESE

•  Cu nemărginită 
durere anunţăm des
părţirea, după o lungă - 
şi nemeritată suferin
ţă, de cel ce a fost 
omul modest şi demn, 
soţ. tată şi bunic iu
bitor,
NECHIFOR TRAIAN,

72 ani.
Iţi vom păstra veşnic 

amintirea.- Soţia Cor
nelia, copiii Liana > şl 
Tibl, Nelu şi Zică, ne
poţii Radu şi Răzvan.

înmormântarea vi
neri, 12. XI. 1993,, ora - 
13, în cimitirul Bis- 
caria — Simeria.

. (1060981)

• Cu adâncă dure
re în ‘ suflet. soţia Irf- 
na, fiul Cornel, fiica 
Livia, nora Mariana, 
ginerele Ovidiu anun
ţă încetarea din viaţă 
a celui care a fost 

VASIU LIVIU, 
din corn. Veţel. în
mormântarea va avea 
loc în 12. XI. 1993, la 
cimitirul ortodox din 
Vetel, ora 13.

{1060973)

• Cu adâncă dure
re în suflet, soţul Va- 
sile, fiul Ionuţ şi ma
ma Valerica anunţă 
încetarea fulgerătoare 
din viaţă, la numai 38 
ani, în urma unui tra
gic accident, a iubitei 
lor soţie, mamă şi fiică

LIGI A ANCA 
SICOE

Corpul neînsufleţit se 
.află depus la Casa 
mortuară din Deva, far 
înmormântarea va a- 
vea loc astăzi, 12 no
iembrie, ora 14, îh 
cimitirul ortodox de 
pe str. Eminescu.

(1061003)

• •  Profund îndureraţi 
cumnaţii Sicoe ioan, 
Doina şi nepoata Ro-: 
xima regretă încetarr.- 
futgerătoare din via
ţă ă scumpei lor cum
nate şl mătuşă 
’ CIGIA ANCA 

SICOE
Dumnezeu s-o odih

nească în pace.
(1061003)

•  Salariaţii Consiliu
lui judeţean Hunedoa
ra sunt alături de dl. 
secretar Vasile Sicoe şi 
fiul său Ionuţ, în ' a- 
ceste clipe grele de su
ferinţă pricinuite de 
dispariţia prematură,

■ într-un tragic accident, 
a soţiei sale, ■ 

rl« ţ ăvde 4
'r-'';'ANCUTA SICOE,' 
om de o mare nobleţe 
sufletească. Sufletul ei 
ales să - şe odihnească 
în pace. i 

Sincere condoleanţe 
întregii familii.

(1060983)
: . ■ -1 c  - '

j t  Stjips fiaţi de moar 
tea v/Jccă * doamnei 
Ancuţa , Ligia Sicoe,

; Primăria şi Cpnsiliul
. -a* Haţeg ' - 1"- t 

, sincere condoleanţe - şi 
sunt .alături de fami
lia îndoliată.

(1060986)
’ < * Consiliul local 
Râu de Mori este ală
turi de familia Sicoe 
11  greau i pierde 1 x- 
ferită în urma ’ de- 
cestil â aci 
mite sincere condo
leanţe. (1060987)

•  Baroul Hunedoara 
anunţă cu durere în
cetarea din viaţă, în
tr-un tragic accident, 
în 10 noiembrie 1093, 
a colegei

avocat
ANCA SICOE,

în vârstă de 38 ani 
Suntem alături de 

familia îndoliată.

•  Aducem, un pios 
omagiu regretatei noas
tre colege

anca sicoe,
trecută prematur în 
lumea veşnicieL Trans
mitem întreaga noastră 
compasiune familiei 
atât de greu încercate.- 
Colectivul Judecătoriei 
Deva.

• Profund , îndure
raţi, suntem alături de 
dl Vasile Sicoe în du
rerea pricinuită de 
tragica moarte a soţiei 
sale,

ANCA SICOE, 
om de o aleasă no
bleţe sufletească. Fa
miliile Alic Octavian şi 
Alic Ciprian.

(1060985)

.< ••••«Cu. adâncă, dure
re, colegii de la Di
recţia de’ -coordonare ' 
simt alături de dom
nul " Teodor Vasile 
Sicoe, secretar al Con
siliului Judeţean Hu
nedoara, la greaua 
încercare pricinuită de- 
fulgerătoarea moarte ă 
soţiei sale,

avocat V
ANCA SICOE

(1060990) -

•  Sincere condolean
ţe familiei Sicoe la 
despărţirea neaşteptată 
de buna noastră prie
tenă, . * ■

ANCA SICOE,
.Fam.,-Vlsirin, Dorina 

şi Dragoş. ______

J •  Unde este drepta
tea pe lumea asta ? Nti' 
'ştim, dragă - ■

ANCA ■■
' -Pentru- noi; tu . nu 
ai plecat. Al fost şl 
yei fi lângă sufletul 
nostru. ‘ Te-am iubit 
şi te vom; iubi. prie
tenă şi distinsă avo
cată- Plângem pe mor
mântul tău. Mia, Ni- 
nel, S.C. Alimserv De
va, (1060988)

i  Suntem alături de 
domnul Sicoe Vasile» la 
greaua pierdere sufe- 
i td prin decesul soţiei 
sale". Sincere condo
leanţe din .partea co
legilor de In Consiliul 
Judeţean Alba. " * -

■ (106113)

•  Cu adâncă dure
re. în ' suflet fapxilla 
îndurerată anunţă 
moartea fulgerătoare a 

.scumpului soţ, tată şi 
bunic

dl.
X’ASILE MARKOTSAN,

Slujba religioasă şi 
înmormântarea vor a- 
vea Ioc sâmbătă,5 ora 
13, comuna Hărâu.

Dumnezeu să-l odih
nească fo pace! Fami
lia_______ , (1060984)

•  Fratele Markotsan 
Alexa şi familia cu ' 
nemărginită durere ne 
despărţim de dragul' 
nostru

VASILE
M A R K O TSA N

(LACI)
de 52 ani,

care s-a stins din 
viaţă într-un tragic 
accident.

Dumnezeu să-l o- 
dihnească în pace.

(1061004).

■■ •• .Salariaţii. Corui- 
iiului ■ jiideţoan Hune
doara anurdă cu! pro- 
fundă tristeţe înceta
rea. din, viaţă a cole
gului lor, - .■ai.

VASILE MARKOTSAN,
dispărut . prematur şi 
nemilos dintre «el 
dragi şi sunt alături, 
de colega lor Suciu 
Felicia în ..aceste cli- 
Pe" grele, la despărţi
rea de iubitul său ta
tă.

Nea Vasile nu te 
vom uita niciodată 1

Sincere condolean
ţe întregii familii.

(1060983)

•  Gu -adâncă durere to 
suflet; familia Florea re
gretă incredibila”' trecere 
t e ' ' a ' f i t u l u i  cuta
nat.' - -

MARKOTSAN VASILE > 
Dutartezeu 5'Să-l'"' odih

nească..'

•  Cu' adâncă durere 
ta suflet, /alăturăm 
familiilor Maricbtsan fi 
Suciu la’ pi<taderea tra
gică a celui-ce a fost 

VASILE 
MARKOTSAN 

Dumnezeu să-l o- 
dihnească! Familia 
Alic Ciprims. ■/..>'. . - 

, ; (1060985)

. •  Cu .adâncă dure
re, colegii de la Di
recţia de coordonare 
W»tl Jîâtu - r '
na Suciu -Felicia, la 
greaua încercare pri» 
cmuită de fulgerători- • 
-c<- moarte 4 *
său.

VASILE
MARKOTSAN

(1060990)

- •  Un ultim .omagiu fos
tului coleg, om de aleasă 
omenie, prieten -de neui
tat, .. . . .  

VASILE MARKOTSAN 
Colegii de la Garajul 

Consiliului Judeţean Hu
nedoara. Sincere condo
leanţe familiei îndoliate. 
Dumnezeu să-l odihnească 
în pace.

•  Colegii de mim-
că din cadrul S.C.
„Decebal“ S.A. Deva
sunt alături' de Crişan
Zvptlana Elena ta mo
mentele grele pricinui-
te de pierderea 
său.

tatălui

NECIIIFOR TRAIAN
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