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î Când am scris editorialul primului număr al Zia- î  
1 rului „Cuvântul liber", atunci, In după-aoaiaza £pe:J| 
l lui fierbinte 22 Decembrie lsA9,‘a fost că o descâtu- J 
I sare. Cuvintele s-au legat Intre ele firesc ca şi când |
■ totul ar fi fost gândit cu mult înainte, Crezul pe care * 
| l-am conturat atunci nu era numai al autorului, d  |
■ al întregului colectiv de ziarişti şi lucrători de la co- ; 
i tidianul judeţean, care, de la primul număr au tre- |  
! cut cu inimă deschisă In slujba adevărului, a liber- J 
|  ăţii 'i ptăţii după care cu LsUi tânjiserăm o viaţă §
" Sapio rîiriti»i.rt «mapo" " 5»*' aaaI o r i i a m  «ttrwlinH ţScris dintr-o suflare, In acel editorial arh cuprins
• şi bucuria momentului, şi năduful trecutului, şi intenţia j 
I viitorului. Am simţit că cel mai important lucru atunci f 
î şi în continuare trebuia să fie exprimarea* adevărului şi » 
1 slujirea io^şw* cititorilor, ale oamenilor la fel r
J însetaţi- cţe adevăr şi dreptate, ca şi noi cei chemaţi * 
I •& te dăm o formi şi să îe răspândim. - I
* Am urmat această « te  şl iam acum, I* pspa»ui ;
I pe cară SI facem la împlinirea a 1500 da numere, pu- t 
f  ten spune, tot cu inima deschisă, că a fost octlea cea * 
|  bună, J<feffeaa. . |
» Bilanţurile le. lăsăm în seama economiştilor. Noi *
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Regularizarea Râului Cerna rămâne 
la stadiul de proiect ?

permanenţă adevărul, «un folosât d 
? ne-a adus-o acel decembrie ’âOfn-f
1 al cititorilor noştri, pe care ii slujim cu credinţă.
2 Mulţumirea nu este insă deplină. Alături de sa- < 
I tisfacţii am avut ş-, multe insatisfacţii itâi profesio- I 
« nale, cât şi In planul general politic actual al ţârii. , 
I Ceva nu se leagC ceva nu a evoluat In consens cu »
* speranţele, ceva ne spune că nu putem fi numai I- * 
t  deâtişti, ci şi luptători. Profesia ne obligă şi noi trie- •
* hnU> să-1 Încredinţăm pe cititori & o n folosi î t f  

' j,. imiimmv-i: condeiul In interesul lor, încercând ă  le ?
( fim mereu alături, să-i ajutăm. Şl avem credinţa că |  
J Împreună — cititori, tipografi, difuzor!, colaboratori, V 
I ziarişti — vom mai avea prilejul unor mari satisfacţii. I 

Popasul la cota 1500 dorim să fie nu numai o « 
I gură de aer proaspăt, ci, mai ales, un început, mereu |.  
. un început, '  *

Inundaţiile din ultimii 
ani au pricinuit mari pa
gube cetăţenilor ale căror 
gospodării şi terenuri agri
cole se află In imediata ve
cinătate a albiei Răului 
Cerna. Numai în această 
vară, câteva zeci de gos
podării ; din Bîrcea Mare 
ţi Im >rejui *r< a i fost « v  
perii* d* {«vărsările spe- 
rf-î’ din €-mm* ’m cam te 
adaugi aproximativ 86 ă t  
tu  de culturi agricole ţ* 
naşte;' care au fost distruse • 
de ape. Nu neapărat debi
tul excesiv de mare al 
ploilor a provocat dever
sarea Ceraţi, ci mai cu 
seamâ calmate»* albiei 
râului, care -s-a înălţat eu 
»n metocvt, un itmsu ni Ju
mătate, pe anumite por
ţiuni, datorită «ersării in 

a peadauriisr ind.ţs»v* 
ak? de te agenţii economici 
dSsa zonă şi nu in ultioii 
u u m ţâ  *  haldei de iterii 
de la CrŞchttteasa.

e e  -•>,!# eă fenomenul 
eşte bine cunoscut de bal 
de zile, lucrurile nu s-au 
«ehjmbat, iar riscul inun-

lininast, la 
cădere de dpft

:*+m

e An de an, zeci de hectare sunt inundate de a- 
pcle Râului Cerna.

e Costul total al regularizării râului se ridică la 
peste 11 miliarde de lei.

•  Anul 1996 bate pasul pe loc.

M N M lR ip i

mare. Deşi de la inunda
ţiile din vară: au trecut 
câteva luni bune,- regula
rizarea Râului Cerna a ră
mas doar la stadiul de 
prdleet

Ce spun factorii respon
sabili ?

Dl, Petre Păun Jura, pri- 
marul Oraşului Simeria:
„Am susţinut şi susţinem 
necesitatea regularizării 
Cemei. In. acest sens am 
discutat cu cetăţenii care 
au terenuri ce vor fi afec
tate de viitoarele lucrări, 
ce necesită o lărgire a al- 
b -îi Cerna, la 6 de
topiri-' şi 9 adâncime de 
1,70 m. '

Pal «â spun că este 
un tntfl iBn partea

a fişa- 
îtev  » ^Hkţ: 

toretiţ* «qarufaţa d* teren 
— m  <vpSh —

noua alhărp răului".

DI. Rcmus Mariş, pri
marul, Municipiului Hune
doara: „încă din anul 1993 
s-a iniţiat un studiu de fe
zabilitate, pentru regulari^ 
zarea şi amenajarea Râului 
Cerna, cu AC VA PROIECT 
BUCUREŞTI — Filiala o*, 
'..a, ţe spârţine de Regia 
Apelor. în iuna august, 
la primăria municipiului 
nostru, s-a desfăşurat o 
întâlnire cu toate primă
riile din zonă, cu repre
zentanţii Regiei Apelor, pre
cum si cu o parte dintre 
agenţii economici ce au 
tangenţă cu Râul Cerna. 
Cu această ocazie s-au re
partizat sumele necesar 

executării lucrări 01 ;<*j insti
tuţiile interesate, urmând 

; ca prin Regia Apelor să 
fie promovată lucrarea 
pentru cuprinderea în pro
iectul bugetului pe 199(5.

Gh. PAVEIi

!N ZIARUL }
' m  A Z I: \
• /  '■ ;te t e . .'1
•  „Cuvântul liber" —

1&99’ J* care ne
imrmfâ şl 5*.c l?a*
ripează sufletul" — (pag. 
a m-a)

•  Caleidoscop dumi
nical -* (pag. a V.a)

•  Din lumea largi — 
(pag. a IV-a)

CURSUL VALUTAR

Problema însă este alta. 
Pornirea lucrărilor trebuie 
făcută cu factorii ce po
luează râul şi am aici în 
vedere halda de steril de 
Ia Crăciuneasa. Sigur, halda 
de la Crăciuneasa nu este 
singurul factor poluant, dar 
pentru a începe decolma- 
tarea Râului Cerna," este 
primul pas ce trebuie fă
cut, altfel se lucrează in 
zadar.

Ceea ce a depins de noi, 
am întreprins. Rămâne fi
na * pi; iecn b , apr<
. s, i -i" , i< (ă tr» 
guvern. Deşi Regir Apelor 
a venit cu o idee, şi anu
me aceea de a contribui 
şi cetăţenii cu bani la re
gularizarea râului, ne-am 
opus acesteia întrucât era 
anormal ca după ce s-au 
distrus terenuri, culturi 
şi gospodării, oamenii să 
mai plătească pentru lu
crările de regularizare *8 
râului".

Dl. Pavcl Bora, Regia 

CORNEL, POENAR

(Conlinaere ÎQ pug. •  2-«)

30 OCTOMBRIE
I dolar S1JA 
f  marcă germană 

100 yeni japonezi 
1 liră sterlină 
1 franc elveţian 
t  franc francez 

100 lire italiene .
Cursuri de referinţă ale Băncii 

a României.

— 2217 lei !
— 1583 lei*
— 2180 iei!
— 3491 lei!
— KM» lei;
— 450 lei*
— 139 lei;
Naţionale •

— Iubito, n-am maşinS 
ca vecinul meu, nici 
studiile lui, dar vreau 
să te fac fericită. .

1 — Foarte bine. , Pre.
, zintă-mă vecinului.

Tiki’hkU'.'HHl

MANIFESTĂRI ■' 
CULTURAL, ARTISTICE

l a  curechiu

Duminică, 29 octombrie 
a.c., ora 12, la Curechiu 
(Bucureşti), unde la 1 
noiembrie 1784 s.a aprins 
flacăra răscoalei lui Ho
rea, Cloşca şl Crişan, vor 
avea loc ample mani
festări. Acestea vor in. 
cepe cu o ceremonie re
ligioasă, vor continua cu 
depuneri de coroane şi 
jerbe de flori, dezvelirea 
unei plăci comemorative. 
Va avea loc o evocare 
istorică şi un spectacol 
folcloric. Participă an
samblul „Doina CrlşuluF' 
al Casei de cultură Brad, 
cunoscuţi solişti de mu

zică populară: Drăgan 
Muntean, Mariana An
gliei, Elena Evsei, Ana
Banciu, Mariana Deac
Ş.a. (M.B.)

FESTIVAI,-CONCURS DE 
MUZICA UŞOARA

Sâmbătă şi duminică 
28—29 octombrie a.c., în 
Municipiul Petroşani 'are 
loc a XXIII.a ediţie a 
Festivalului Concurs de 
muzică uşoară „Cântecul 
A d â n c u lu iPrin pârtiei. 
pare, actuala ediţie a 
fcstivalulul-concurs petro- 
şănean se anunţă deosebit 
de interesantă. (C.P.)

EXPEDIŢIE

Cercul de arheologie al 
Clubului Elevilor Deva 
face sâmbătă o expediţie 
de cercetare documentară 
la Paşii re V1' < U vina, ic» 
ţiunea se înscrie Intr-un 
serial de vizite la monu.

■ mente istorice din judeţ. 
(V.R.)

t r iu n g h iu La r .d e

MODELISM

Cercurile de modelism 
a.' tuburilor elevilor din 
Deva, Brad şi Hunedoara 
vor participa sâmbătă, la 
Aeroportul de--Sa Săuleşti, 
la un triunghiular. Con
cursul va cuprinde toate 
probele specifice şi le va 
permite participanţilor să 
se cunoască şt să-şi poată 
estima pregătirea. (V.R.)

CONCURS DE 
ORIENTARE 
TURISTICA

Cercul de orientare tu
ristică al Clubului Ele. 
vilor Deva, participă vi
neri, sâmbătd Şt dumini
că la concursul de orien
tare de la Piatra Neamţ, 

dotat cu „Cupa Moldovei“. 
Succes! (V.R.)

CONFERINŢĂ DE 
PRESA

Astăzi, sâmbătă 28 oc- 
tombrie a.c., la sediul din 
Deva, str. 1 Decembrie 
t-a avea loc începând -ic 
% f;;: Ii ta* o conferinţă 
tir presă t-i ateiH eve
niment va participa dl 
Sergiu Cuneseu, preşedin. 
tete Partidului Social De
mocrat Rotnân şi dl. Du
mitru - Ifrtm, deputat 
PJS.D.R. in Parlamentul 
României. (Tr.B.)

0  • e »  0

~ r.CKWTAT*̂  of: asistenta fina^ 'm a  si wvf&mi

S AFI 0̂ *-*■*
m REG. OC*<. J4CV1M9R i.

S A F I
FONDUL MUTUAL AL OAMENILOR 

DE AFACERI
Valoarea certificatelor de investitor în 

săptămâna 28 oct. — 3 nov. 1995.
Tip A — 583 200 lei; Tip B — 145 800 lei; 

Tip C — 72 900 lei.
Creşterea faţă de 1. I. 1995 — 96,3 la sută. 

FONDUL PRIVAT DE ACUMULARE 
ŞI PENSII

învestind az!, aveţi un viitor sigur mâine! 
DEVA, tel.-fax 611564; HUNEDOARA — 
711430; PETROŞANI — 545302.
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Prieten nedespărţit 1
Bine ett *  sosit această clipă de sărbătoare — 

numărul >900. A n  ş» « i  prae jri să. mă laud. De 
tape, nu mă laud «pun 
nat de la .

fără da e i De-a lu
t i  «•» 

autobus te 
aşteptând

o ri: Cs voce 
,■ Astăzi pun 

p itit au-1 «tise. Şi 
Mă iară apun adevărul: 

iacă nu
dtm* scria. H aştept 1» Jtofcăl- 

•L Da sărbătoarea Iul *1500- 
ia toţi cei care scriu „Cuvântai liberi* condeie

care să a» bucure pe noi, 
si.

NICOLAB l l 't tS A ,
pensionar,

1 Mamteni. ne. 20
Se dim ineţi

Bete un < prilej deosebit pentru noi ca acum, 
l s-na adunat 1S00 de dimineţi în care darul 

„Qivântuţ liber" ne-a întâmpinat cu slovă puşi în 
slujba libertăţii şiade vărului —, să-i urâm un drum 
cu tel mai multe împliniri în dificila 
o are

informa c* promptitudine cititorii despti eOCeri- 
riie revoluţiei, dbspre măsurile luate In vederea or
ganizării şt desfăşurării vieţii economice a . jude
ţului. „Cuvântai liber* a  manifestat tot timpul 
preocupare pentru problemele cheie ale - tinerei so
cietăţi româneşti în plin proces de transformare 

Dar a eonstttait,ta acefaşi timp, o 
tribună pentru cititorii sfii, aceştia având posibfii- 
tatea exprimării gândurilor în pagini ie sala 
cinstea redactorilor săi, starul a păstrat © 
echidistantă faţă do diferitele grupări şi partide po
litico, neangajându-se hi polemici ieftine. De aici 
a izvorât şi torţa bara a făcut ca ziarul să supra
vieţuiască zecilor do titluri apăruta meteoric.

Acum, când a  ajuns ta frumoasa vârstă de 
pe 6 ană şt BOŞ , de numere, „Cuvântul Ştieri* bo 
dovedeşte e i şi-* tio* cea mai bună câta, tin d  con
dus ce rigoare, luciditate şt profesionalism de «fere 
consmul ^aA nW stra ţte  care II slujesc. Ca un 
perseverent cititor şi oriaboraţor ta rubrica cultu
rală, doresc mulţi şt rodnici am do apariţie zia
rului, iar colectivului redacţional, 
pentru a-1 putea serie cu acelaşi torit 

m t
Muzeul Civilizaţiei 

' ^  Dacice «I Bomane
Deva

diversele acţiuni ce şa loc în judeţ şi chiar în 
afara fuî. E>ar face acest lucru cu obiectivitate, fără 
comentarii tendenţioase, fără să alunece fa polemică.- 
6şace|g$â timp, seŞtrăduieşte să redea' adevărul, să 
promoveze dreptatea, să combată Corupţia, infracţio- 
nalitatea şl alte aspecte cu care ne confruntăm 
In această dificilă perioadă cte tranziţie pa ţara-»  
parctirgeni Am publicat deseori, ca şl alţi colegi 
parlamentari, îh coloanele ziarului şi aş remarca 
operativitatea eu care cele scrise de mine au văzut 
lumina tiparului. faptei că opiniile mele n-au fast. 
cenzurate şi nici modificate fa esenţa Ier.

Profitând de apariţia numărului 1500 al zia
rului, h  aroz „Cuvântului liberi* strădanii fructu
oase fa continuare, iar colectivului redacţional 
multa Împliniri pe dramul pe caro păşeşte cu curaj 
Şi Sorit profesional ista ! ; i i

PBTKV

- Hj ■

menire pe care 

IOVTTA BACE&N.

TrihifiBlul jSma^ilwss' 
se dezmint

„Inima, jurnalistică" a judeţului care a fost şi a 
rămas ziarul „Cuvântul liber" a ajuns la frumoasa 
eifră da MQ0» ponte» eă este făcut do prefrsiareşfa
prin şi pentru oamenii judeţului, fiind aproape do 
ei atât la necapuri cât. şi la bucurii- Urspz colec
tivului -  ■""
ţine ztertil

de
XJn gând curat

La cea dea 1509-a apariţie, urca „Cuvântul**
liberi* Împlinirea tuturor aspiraţii tav, :

Celor «e-1 scriu, ta doresc sări călăuzească  mereu 
setea de adevăr şl dreptate. Drumul spre perfec
ţionară.să le fie marcat cu idei ţ i  cuvinte care si 
exprime nobleţea idealurilor ce w«baă facă do ta 
primul număr arest ziar iubit şi preţuit de citi
torii săi. . . , • -

Arh, ION CQNtiTANUN^SCC
Fwlsnl do t i h n i  şl

Nu Spun o  noutate când afirm c â n ţi  «*pt'Sto- 
y m d  d lo ^ ^ e ţ eare-şi tarepe te i i  d f  itifcni '

tu te lat arest»
•ă», do fie
veşti „la ri"

D
lăudat
pasiunea, talentul, 
nfetOă
formaţia <fa larg interes Oet&ţenesc, 
le de âtitmtite, de înaltă .ţinută 

i chibzuinţă fi înţe] 
aflarea adevărului,

-cititori faptele 
atea lor, lh haina tdi

«dar ea lumina zilei că lucrătorii de la 
stand nostru judeţean trăiesc fa irnw F prebiemeft* 
cu cero se  confruntă locuitorii judeţului, dfa c#  
mal M epârtat cătun, până la Capital* judeţului. 
Cit est şi admir acest dialog viu, necontenit cu «#* 
menii, abaterea pentru a ta afin* necazurile şl 
suferinţele celor oropsiţi, ţn aceeaşi măsură se cu
vin laude şi aprecieri pentru stilul ascuţit, tăios pe 
cm» „Cuvântul liber*' U foloseşte pentru îndrepta
rea neajunsurilor, pentru eradicarea răului, pentru 
ca vjaţa să curgă pe făgaşul curat al cinstei, ome
niei. adevărului, dreptăţii intre oameni.

Să-tei fie îngăduit ca fa această zi sărbăto
rească, prilejuită de tipărirea „Cuvântului liberi* — 
1500, fel adresez dîn partea Prefecturii judeţului, 
Întregului colectiv redacţional, oamenilor de suflet, 
de atei caracter şl înaltă conştiinţă a  menirii lor, 
care rană ziariştii cotidianului nostru, cele mol vil 
şi cotite urări do sănătate şi fericire, pentru a cu
lege alături de toţi locuitorii străbunelor meleaguri 
himedoţene roadele împlinirilor scrisului lor.

Dummtzeu să fie cu noi, să ne aibă fa paza 
Lui, pentru a ne Întâlni fa plinătatea puterilor 
Ia sărbătorirea * mii şi roii de apariţii.

Dr. MIHAIL RUDEANU, 
Subprefectul judeţului 

t i t i ţ f e  echidistantă
Apărut in. preajma Crăciunului Iui 1989, ziarul 

„Cuvântul liberi* * reuşit sădepăşeasci fa scdjrt timp 
greutăţile inerente oricărui facepdt de drum. Îşi

Cu « n th w n te  cutegtalc peutru  n ie r i i n d  
t otidianu la i CUVÂNTUL LIBER SEVA

Ne face o deosebită plăcere să 
ceasta zi aniversară, prilejuită de apariţia 
nr. 1500, gândurile şi sentimentele 
şi consideraţie faţă de colegii de ta 
Pava, care cu strădanii şi sacrifica au 
cronica presei româneşti 1598 de z f a t e  1 
tru cititorii lor.

Alături de felicitările sincere pe 
săm cu această ocazie, prfauţi v* 
noastră de multă sănătate şl 
mai departe flacăra mereu 
fa peisajul presei româneşti.

Cte
— M fcp ă

xsto  m
" Felicitări

1500 al Mtufianului „Cuvântul liberi*. Ur 
vulut II «Stfri

f a g  scad ziarul *ă apară fa 1508 C 
io  a n  ov im tJ 3 “ ‘"

«rector 
a l  Direcţiei de

Bucuria zilnică
De mulţi ani comuna noastră ara cri mai {nara 

număr de abonamente la ziarul judeţean „Cuvântul 
liberi*. Nu este sat din vrie 11 fa care tă  nu fie 
câteva zeci de abonaţi. Luna aceasta, de pildă, fa 
care vede lumina tiparului „Cuvântul liber" cu nr. 
1500 pe manşetă, fa satele comunei Băiţa sunt 355 
de abonaţi, 3 »  de prieteni statornici ai ziarului, no
mă rui acestora fiind în creştere de la o lună ta

Strădanii
Mă bucur să mă număr printre cei

srtanţi cititori al ziarului «Cuvântai 
aoarea de a i i  printre colaboratorii 
atifei, îi cunosc pe cei ce trudesc la scrierea şi edi
tarea cotidianului, iar cu unii dintre 
vechi aptlc.

Lipsesc dfa Deva circa cinci zile pe săptămână, 
fiind fa Bucureşti, la şedinţele Camerei DeputaţSor, 
dar imediat ce ajung acasă, printre primele lucruri 

Te fac este să facturez numerele ce au apărat şi 
mă aşteaptă aşezate în colecţie, fad fac wfe- 
drum pâ la redacţie şi fiecare vizită a mea 

se dovedeşte a fi deosebit de rodnică prin schimbul 
de idei şi păreri ce ta ain cu redactorii ziarului — 
oameni cu experienţă, dar şi tineri, împătimiţi în 
frumoasa lor meseria.

Cotidianul „Cuvântul liber'* este un «iar sobru, 
Obiectiv fa abordarea multiplelor şi diverselor teme 
ce ta prezintă. Ziarul este, fa adevăratul sens al 
cuvtetiihii.- independent şl aceri fapt -s* vădeşte în 
aceea că nu face poetică, fiind echidistant faţă -de 
partide. Asta. nu. înseamnă că nu relatează, despre

misiunii ce şi-a asumat-o, 
ca** H preţuiesc

Cat
Aniversarea a 1500 de apariţii ale ziarului „Cuvân

tul liber" Deva, Îmi oferă deosebita ocazie de a  a- 
dresa, fa numele Gărzii Financiare, întregului colectiv; 
cele mol sincere salutări.

Cu speranţa că şi în viitor relaţiile dintre ziar 
şl instituţia noastră vor fi cel puţin ca până acum, 
dorim celor ce muncesc la realizarea ziarului „Cu
vântul liberi* împlinirea taturor dorinţelor şi cât ma* 
multe ediţii. ' ■ -

OLIVIU baluconi,
v*. Comisar şef ol Gărzi» Financiaro 

- -v- Hunedoara — Deva
-a**-
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H i  «j 10
Prieten  nedespărţit I

Bine că « svtft această clipă de sărbătoare -— 
«amărui 1500. Am şl eu prilejui să mă laud. De 
faţă, au mă laud, spun adevărul curat: Start 
nat de la apariţia ziarului nostru Judeţean, 
putea fără de eî. De-a lungul atâtor ani a 
nM nedespărţitul meu prieten şi sfătuitor, fa» ori 
peste 38 de ani cât am fost şofer pe autobuz, ta 
călători, li citeam in elipele de răgaz, aşteptând 
călătorii ta staţii. Dar seara acasă tl luam de ta 
capăt, n citeam ta tihnă. De multa ori t a  voce 
taret «A audă şi nevastă-me», copiii. Astăzi pan 
frumos ochelarii ţi nu mă im  până mt-1 citesc. Şi 
mă «pal laud cu ceva. Ba nu, iară spun adevărul: 
Am In redacţie mulţi ziarişti prieteni Chiar dacă nu 
semnează ii cunosc după scris, li aştept ta  -tatăl- 
«fee** ta  flecare ta. De sărbătoarea Iul JMKT urez 
la toţi cei care scriu „Cuvântul iiberi*co«ctete ascu
ţite nepărtinitoare, cu care să an bucure pe noi, 
cititorii tui de flecare ta.

MCOLAB HURBKA,
pensionar,

' Mibălteui. ne. 20 
tS88 #B dim ineţi .

Este un > prilej deosebit pentru noi ca acum, 
când s-au adunat 150® de dimineţi in care taarul 
„Cuvântul liber** nea . întâmpinat cu slovă pusă In 
slujba libertăţii şi. adevărului —, să-i urăm urv drum 
cu tot mai multe Împliniri In dificila menire pe1 care 
o are.

io v iţ a  bacean ,
. ’ " .„'■procurori. ;\v; ,

Parchetai d« pe lin f l
Tribunalul Hunedoara 

Profesioniştii nu se dezmint 
. „inima jurnalistică** a judeţului care a fost şi a 

rămas ziarul „Cuvântul liber" a ajuns la frumoasa 
cifră de 1500, pentru că este făcut de profesionişti, 
prin şi pentru oamenii judeţului, fiind aproape de 
ei atât la necazuri, cât şi la bucurii. Urez colec
tivului redacţional sănătate şi putere pentru a  men
ţine ziarul cel puţin la nivelul care l-a consacrat 

ProL MARIUS AVRAMICA,
■ ■ • ' Y? y * ? î  GrŞmrl Stol» Industrial

de Transport Auro Deva 
Un gând cu rat

La cea de a 1500-a apariţie, urez „Cuvântului 
liber** împlinirea tuturor aspiraţiilor.

Celor «e-l scriu, ta doresc său călăuzească mereu 
setea d<. adevăr şi dreptate. Drumul « re  perfec
ţionară să le fie marcat cu idei şi cuvinte cares* 
exprime nobleţea, idealurilor ce animă încă da ta 
primul număr acest ziar iubit şl preţuit de citi
torii săi, 'Y'-.’YY Y î .'v-a 4YJ- .YY - ’-Y :-ţY

Arta ION CONSTANTINEsCU
Puls») de inimă ţi  n f le t

Nu spun o nourofe când afirm că au  şunf ste
garul din Judeţ care-şi începe *iua fe  lucra eu d - 
tfrea ztarwhd nostru Judeţean „Cuvărtttd «beri*! Iau 
ta  tastat acesta pulsul vieţii Judeţului, a  nrortwB* 
săi. fe  pe străbunele meleaguri hunedoiewe, afin : 
veşti „la zt* din ţară şi Otn tmne.

Dinţgtdeauna.. am apreciat emu şe . ş u v ^  am 
laudat munca ziariştilor care Scriu „Cuvântul liber1* 
pasiunea, talentul, dăruirea, profesionalismul dum- 

1 Din tot ceet» ce aştern pe bârfier « te te i* -  
interes cetăţenesc, Ia cotnentarii- 

de înaltă ţinută ’ “

informa cb promptitudine cititorii despre cuceri
rile revoluţiei, despre măsurile luate In vederea or
ganizării şt desfăşurării vieţii economice a. Jude
ţului. „Cuvâţtldl tibet*.. a manifestat tot timpul 
preocupare pentru problemele cheie ide tinerei so
cietăţi româneşti In pita proces de transformare 
democratică. Dar a constRUit, ta acelaşi timp. o 
tribună _ pentru- cititorii săi, aceştia având posibili
tate» exprimării 'gândurilor în paginile săi» Spre 
cinstea redactorilor săi, ziarul a păstrat o  poziţie 
echidistantă faţă de diferitele grupări şi parţbfe po
litice, neattgajându-se In polemici ieftine. De aici 
a izvorât ţi  torţă care a făcut ca ziarul să supra
vieţuiască zecilor dv titluri apăfute

'A cuta, când a  ajuns la  frumoasă 
pa «ană şl 150B de numere, i,Cw*ânto| se
dovedeşte ' eă şi-a ales cea mai btw»ă «ale, fflnd eoa- 
dfe c« rigoare, luewfitate şl profesionalism de către 
consiliul de administraţie care 1} slujeşte. C» tu* 

cititor şi colaborator la rubrica cultu
rală. doresc mulţi şi rodnici ani de apariţie zia
rului, tar colectivului redacţional, 
pentru a-1 putea scrie cu acelaşi înalt 

r» l .  JOAGI
Muzeul Civilizaţiei 

’ ■“ Dacbce şf Romane
Deva

diversele ariiuni ce şu loc în judeţ şi chiar în 
afara iui. Daf face acâst lucru cu obiectivitate, fără 
comentarii tendenţioase, fără să alunece fa polemică.- 
In acelaşi timp, se străduieşte să redea' adevărul, să 
promoveze dreptatea, să combată corupţia, infracţio- 
nalitatea %i alte aspecte cu care ne confruntăm 
ta această dificilă perioadă de tranziţie %. pe care o 
perourgent Am publicat deseori, ca şl alţi colegi 
parlamentari, ta coloanele ziarului şi aş remarca 
operativitatea cu car» cele scrise de mine au văzut 
lumina tiparului, faptul că opiniile mele n-au fost, 
cenzurate şi nici modificate ta esenţa tor.

Profitând de apariţia numărului 1500 al zia
rului, II urez „Cuvântului liber" strădanii fructu
oase ta  continuare, iar colectivului redacţional 
multe împliniri pe drumul pe care păşeşte cu curaj 
Şi taafe profesîoaalis»+ Y'Y

■ ; M O *.-C IfM gfc ■

sănătate Cu sentim ente cotegiaie p eo tre  colectivul
CUVÂNTUL LIBER DEVA

Complet ţi  complex

formaţia de larg
! «fţtttfld» de înaltă .ţinută StoelţfiejMfA^rtijte 

spiritul de chibzuinţă şi înţetepelbhe.d# asiduă
le de
batir _ _ _ _ _ _

aflarea adevărului, pfetro a  în
făţişa miilor d i  Cititori faptele in Rtnpţaifeeă şi Ve
ridicitatea lor, în haina âdevărulrft d# ftetăgăchiit.

Este dar ea lumina Zilei că lucrătorii fe  Ia 
ziarul mutra Judeţean trăiesc In «ttiezuî problemelor 
cu care se confruntă locuitorii judeţului, dfa cef 
mai îndepărtat cătun, până ta Capitala JUdeţuldfc 
Citesc şi admir acest dialog viu, necontenit eu oa
menii, abatere» pentru a  la alina necazurile şi 
suferinţele celor oropsiţi. In aceeaşi măsură se cu
vin feude şi aprecieri pentru stilul ascuţit, tăios pe 
care „Cuvântul liber" U foloseşte pentru îndrepta
rea neajunsurilor, pentru eradicarea răului, pentru 
cai viaţă să curgă pe făgaşul curat al cinstei, ome
niei, adevărului, dreptăţii Intre oameni.

Să-mi fie îngăduit ca ta  această zi sărbăto
rească, prilejuită de tipărirea „Cuvântului liber** — 
1900, să adrese» din partea Prefecturii judeţului, 
întregului colectiv redacţional, oamenilor de suflet, 
de ales caracter şi înalte conştiinţă a  menirii lor, 
care sunt ziariştii cotidianului nostru, cele mai vii 
şi calde urări de sănătate şi fericire, pentru a cu
lege alături de toţi locuitorii străbunelor meleaguri 
huneferene roadele Împlinirilor scrisului lor.

Dumnezeu să fie cu noi să ne aibă in paza 
Lui, pentru â ne Întâlni ta plinătatea puterilor 
la sărbătorirea â «iii şi mii de apariţii,

Dr. M1IIAIL RUDRANU, 
Subprefectul judeţului 

Ş raiţie  echidistantă
Apărut în. preajma Crăciunului Iui 1989, ziarul 

„Cuvântul liber** a reuşit să depăşească în scurt timp 
greutăţile inerente oricărui început de drum. Îşi

multă «teme cotidianul „Cuvântul 
liber* şi aate dift mai multe motive. Este un ziar 
«topita şi oompiez. adunând ta  ei toate rubricile 
ca conferă unei publicaţii forţa de- pătrundere, ta- 
feraaare- şi ţinute lud place de asemene» eă ziarul 

Şte echidistant faţă de Orice tendinţe sad Curente 
iti|»: ssa» ; Aei«ftă natură, slujind eu devotament 
ar « s u r  stagUr lnteres. Acela ai cetăţenilor Ju

deţului nostru. Ca o părăre personală mNtrpiăeea 
dadf H  «tarta  ̂dproastră a r fl inserate mai multe 
arfieon* pe tem e' economicei mm afes ta această 
perioadă de mari transformări ta acest dmnenia. Ir 
Ineheierrr aş dori să urez ziarului „Cuvântul liberi* 
«fii mai multe succese şl să ne tatâlnim le numărul 
ttm i

ADRIAN TOOOR, 
director comercial 

în cadrai K.A.H. Petroşani
S trădanii fructuoase

3<& bucflr să mă număr printre cei măi con
stanţi cititori ai ziarului .Cuvântul libes" şi am o- 
aoarea de a fi printre colaboratorii săi apropiaţi. De 
aWei, ii cunosc pe cei ce ţrudesc la scrierea şi edi
tarea cotidianului, iar cu unii dintre dumnealor sunt 
vechi amic. • .-?• v:;vYY-;

Lipsesc di» Deva circa cinci zile pe săptămână, 
fiind la Bucureşti, Ia şedinţele Camerei Deputaţilor, 
dar imediat ce ajung acasă printre primele lucruri 
ce le fac este să leeturez numerele ce au apărat şi 
«face mă aşteaptă aşezate în colecţie, fam fac ade
seori drum pă ia redacţie şi fîeeare vizită a mea 
se dovedeşte a fi deosebit de rodnică prin schimbul 
de idei şi păreri ce le am cu redactorii Ziarului — 
oameni cu experienţă, dar şi tineri, împătimiţi In 
frumoasa lor meserie.

Cotidianul „Cuvântul liber**, este un «iar sobru, 
Obiectiv în abordarea multiplelor $1 diverselor teme 
ce ie prezintă. Ziarul este, în adevăratul sens al 
cuvântului, independent şl acest fapt se vădeşte in 
aceea că nu face politică, fiind echidistant faţă de 
partide. Asta nu înseamnă că nu relatează, despre

Ne face o deosebită plăcere să consemnăm In 
ceasta «i aniversară, prilejuită de apariţia ziarului eu 
nr. 1500, gândurile şi sentimentele noastre de stârni 
şi consideraţie faţă de colegii de ta .Cuvântul liberi* 
Deva, care cu strădanii şi sacrificii au adăugat ta 
cronica presei româneşti 1599 de zile, de bucurie pen
tru cititorii lor.

Alături de felicitările sincere pe care vi le adre
săm cu această ocazie, primiţi vă rugăzn şi arare* 
noastră de multă sănătate şl fericire, pentru a duce 
mai departe flacăra mereu nestinsă a publicisticii 
ta peisajul presei româneşti,
,iY. Y Cu aleasă considerafie

REDACŢIA „MATINAL" PETROŞANI

1500 de numere — 1500 de pagini
Felicitări sincere cu prilejul apariţiei numărului 

1500 ai cotidianului „Cuvântul liberi*. Urez colecti
vului redacţional multă sănătate şi putere, astfel ca 
intrMift timp scurt ziarul să apară ta 1500 de.pagloL 

IOAN OV1DIU MVNTEANtT, 
director coordonator 

al Dhecţiei fer Ţelecomonicaţll 
Hunedoara 

Bucuria zilnici
De mulţi ani comuna noastră are cel mai mare 

număr de; abonamente la ziarul judeţean „Cuvântul 
liberi*. Nu este «al din ceia 11 ta  care să nu fie 
câteva zeci fe  abonaţi. Luna aceasta, de pildă, ta  
care vede lumina tiparului „Cuvântul liber" cu nr. 
1500 pe manşetă. In satele comunei Băiţa sunt 355 
de abonaţi. 355 de prieteni statornici ai ziarului, nu
mărul acestora fiind in creştere de la o lună ta 
alta.
*■ f d  mai mult sătenii noştri citesc ce se 
mai Itatâmplă §e ta  ţară, prin alte sate. Curn e cu îm
părţirea pământului şl ă  paferMor. la adbriţrăiil J?tâ- 
pânkeu pensiile ţăranfior, dac# găsesc priit maga- 
«tateâ săteşti unajtev .nN cMa v ţPătafe - «fidLt - mfalr, 
făină, alte produse trebuitoare îdtaic ta caz» ateu
lui.

Pentru bunii met prieteni care-1 seri» am 9 urare 
şi o rugăminte. Urme: Să aibă parte A 
minte limpede, să ţintească ta  că» şi ta

KICOLAK rOPA. 
viccpri— r. Bălţa

Citesc „Cuvdhtul liberi* număr de număr, ca fe  
altfel şi sutei» de abonaţi din comuna noastră. A- 
preefez câ ziarul este o prezenţă prestigioasă In 
viaţă economico-socială a judeţului Hunedoara şi »  
bucură de o preţuire tot mai mare fel rândul oa
menilor de ta sate şt oraşe, fa  „Cuvântai liberi* an 
apărut numeroase articole despre- localitatea noastră, 
iar fe ceea ce a relatat despre Bretea Româna şi 
oamenii *ftl ziarul a dovedit obiectivitatea şi, (*a 
fiecare dotă, a ajutat In soluţionarea numeroase
lor şl dificilelor probleme cu care ne confruntăm. De 
altfel, socotesc că este un ziar Care scrie pentru 
oameni şi despre oameni. La numărul 1500,; îl urez. 
„Cuvântului liberi* viaţă îndelungată şi împlinirea 
misiunii ce şi-a asumat-o, aceea de a fi de folos 
oamenilor care îl preţuiesc tot mai mult.

- :: AURICA GU$R ’ 
primarul comunei 

: ; YBretra -i -lfentenil Y ; --

.. Cât m ai m ulte ediţii ,
Aniversarea a 1500 de apariţii ale ziarului „Cuvân

tul liber" Deva, imî oferă deosebita ocazie de a a- 
dresa, ta  numele Gărzii Financiare, întregului colectiv, 
cele mal sincere salutări.

Cu speranţa că şi t a  viitor relaţiile dintre ziar 
şi instituţia noastră vor fi cel puţin ca până acum, 
ferim celor ce muncesc la realizarea ziarului „Cu
vântul liberi* împlinirea tuturor dorinţelor şi cât ma* 
multe ediţii . ■

OLIVIU BAlUCONI,
C o ta te  şef al Gărzii Financiare - 

t— Deva

i
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ART - STORY
pic tu r a ...

ÎNSUFLEŢITĂ

Myles Stawman, 27 ani, 
a găsit un insolit loc 
de muncă. El a devenit 
piesa de rezistentă a 
unei opere de artă mo. 
dernă realizată de trei 
tineri artişti. E vorba 
de un tablou însufleţit, 
ce constă în expunerea, 
zece ore pe zi, la unui 
bărbat aşezat pe acope
rişul celui mai impor
tant centru de afaceri 
din Londra. Tipul a 
fost angajat totuşi de 
probă. Contractul pre
vede posibilitatea în
treruperii colaborării 
dacă, dintr-un motiv 
sau altul, centrul ope. 
rei îşi pierde vizibili, 
tatea.

STALLONE 
ACŢIONAR r

Sylveater Stallone, 
care tocmai a semnat . 
un nou contract de trei ţ 
filme pentru „bagatela" i 
de 60 milioane de do- J 
lari, a devenit princi- ţ 
palul acţionar la Yard- 1 
viile Bank. O alegere/ 
deloc Întâmplătoare, da- ) 
că avem în vedere că 
acesta este exact insti 
tutui de credit în care / 
se află depusă cea mai 1

Experienţele atomice franceze 
au efect asupra „Greenpeace"

Dacă efectele experien
ţelor atomice franceze din 
Mururoa asupra* ecologiei 
în zona Pacificului rămân 
discutabile cele. asupra li
derilor organizaţiei „Gre- 
enpeace" se poate spune 
că au fost neîndoielnic de
vastatoare. Numeroasele 
defecţiuni ale campaniei 
anti-atomice, generate de 
disensiunile interne ale 
organizaţiei, n-au făcut 
decât să sporească ten
siunile, transformate într-o 
gravă polemică, în parte 
publică, între conducătorii

„Greenpeace", pe de o 
parte, şi militanţii săi din 
teren, pe de alta. Urma. 
rea a fost că Ulrich Jur. 
gens, coordonatorul cam
paniei împotriva expe- 

- rienţelor atomice fran
ceze, a fost obligat la o 
demisie — sancţiune, după 
ce navele „Rainbow War- 
rior 11“ şi „M.V. Green
peace" au fost confiscate 
de comandouri ale mari
nei franceze. Jurgens re
proşase mai ales lui Ste- 
phanie Mills şi Xavier Pas
tor, reprezentanţii oficialf 
ai „Greenpeace" la bor-—*— *— *—*—#——*—*. *_ *_*_*_«dul celor două vase, că 

şi-au calculat prost riscu. 
rile. Dar organizaţia, In 
ansamblul el, pare a păstra 
tradiţia de a da dreptate 
oamenilor de terert decât 
şefilor din -birouri.

Oricum, o viitoare ‘ re- 
uniune a conducerii „Gre- 
enpeace" va examina a- 
ceste conflicte interne şi 
consecinţele eşecului su
ferit în „Operaţiunea Mu- 
ruroa”, pe baza unei an
chete interne conduse de 
preşedinta filialei brita
nice a organizaţiei.

FLASH STORY
REfNHUMAREA LUI 

JESSE JAMES
blicat între 1982 şi 1983 
de franţuzoaica Deforges, 
erau o contrafacere după 

Jesse James, legendarul «P® aripile vântului", 
fiu de pastor devenit aa renunţat la preten- 
specialistul atacurilor de t*ile lQr- Avocaţii Iul 
bănci şi de trenuri în Trust Company Bank, 
urmă cu mai bine de un proprietarul. drepturilor 
veac, va fi reprimit în- patrimoniale de autor ale 
tr-o biserică la 113 ani lui Margaret Mitchell, 
după moartea sa. Râ- ceruseră iniţial .5 milioane 
măşiţelei pământeşti ale de franci daune interese, 
celui mai celebru ban- ®ar Pe 21 septembrie ei 
dit din Missouri, exhu. au anunţat că nu vor 
mate în iulie trecut ma‘ fâce recurs la Curtea 
pentru a fi confirmată de casaţie.
autenticitatea , lor, vor fi „ ______  _____
«'înmormântate Ia 28 ŞANTIER ARHEOLOGIC 
octombrie, de această
dată într-o biserică bap
tistă, în cadrul unei ce
remonii „istorice".

Marea Britanie închide uşa in nas 
chinezilor din Hong Kong

1 p I

Ministrul de interne 
britanic a eliminat orice ; 
posibilitate de a autoriza 
cererea a peste 3 milioane 
de persoane, trăind ac
tualmente în Hong Kong, 
de a se stabili în Marea 
Britanie. Solicitarea a 
fost formulată de guver
natorul din Hong Kong, 
fostul preşedinte al. Par
tidului Conservator, Cris 
Patten. Intr-un interviu 
difuzat la radio acesta 
estimează că cele 3,3 mi-

nalul Mânecii. „Nu cred 
că aceştia ar sosi toţi o- 
datâ la Heatbrow (aero
portul londonez — n.n.), 
precizase el, şi chiar dacă 
aşa ar sta lucrurile, ei 
n-ar ajunge desigur să 
trăiască pe .spatele stătu, 
lui".

Acest punct de vedere 
n-a fost deloc împărtăşit'; 
de Michael' Howard, mi
nistrul de Interne britanic, '

care a amintit că încă 
■din 1890 Parlamentul de 
la Londra a limitat strict 
la 5000 de persoane nu
mărul chinezilor din Hong 
Kong cărora li se va .auto
riza stabilirea în Marea 
Britanie după ce actualul 
protectorat va redeveni 

. provincie subordonată gu
vernului Chinez de la 
Beijing (ceea ce se va în
tâmpla în 1$97).

mare parte a economi- l lioane de chinezi din HongCî / ri l .—. lî miîi/xono

Necropole din preisto. 
rie şi din epoca clasică, 
apeducte şi terme ro
mane, ziduri otomane: 

m n r t w i  de la începutul construi-
A rii metroului din Atena,

ALBASTRA". O capitala elenă a devenit 
AFACERE ÎNCHEIATA un veritabil „şantier ar- 

t  '  heologic". Odată dega-
După mai bine de jate şi restaurate, marile 

şapte ani de procedură - ansambluri vor fi trans- 
şi alţi patru de hotărâri portate în locuri potri- 
judiciare, moştenitorii lui vite, în vreme ce sculele, 
Margaret Mitchell, care pietrele tombale şi 
susţineau că cele trei sculpturile vor fi în 
volume ale românului staţiile viitorului metrou 
„Bicicleta albastră", pu- şi în muzee.

Centrala Kozlodui 
produce nelinişte

i

Kong (din cele 6 milioane 
de locuitori ai oraşului), 
având posibilitatea de a 
obţine ' un paşaport de 
„teritoriu dependent bri
tanic", ar trebui să bene
ficieze şi de dreptul de a 
se instala dincolo de Ca-

WlWWWVlftWftWWWWVWWiMWVWWVWWWWWW

ilor actorului. Şi .pro
cedând astfel Stallone J 
a găsit, se pare, cel ţ 
mai bun mijloc pentru 1 
a veghea asupra contu- / 

'lui său.' '■ J

Războiul uitat

Mafia „pe patul 
psihanaliştilor"

Exact in zilele în care în- Italia apar Una ] 
după alta tot felul de cărţi despre „cazul" Andreoţti, < 
şi asupra acuzaţiei aduse acestui important om politici 
din peninsulă pentru „asociere mafiotă", ajunge] 
In librării şi un volum care abordează fenomenul' 
dintr-un punct de vedere cu totul insolit şi extremi 
de depărtat de cronica întâmplărilor cotidiene. Deşi,J 
paradoxal, este capabil să aducă poate mai multă; 
lumină decât tradiţionalele studii criminologice asu- ‘ 
pra realităţilor siciliene.

în „La un pas de infern'/. Franco Di Maria ş i1 
Gioachino Lavenco, doi docenţi dă la Universitatea L 
din Palermo, studiază impactul pe care „cultura ma- î  

î] flotă" l-a avut in contextul social local asupra mo.
J | dului de a simţi al colectivităţii siciliene şi asupra J 
J  psihologiei indivizilor. Ajungând să determine astfel« 
<un fel de „exterminare a identităţii" perceptibilă la! 
5 cei care trăiesc pe Insulă. % 1

V«WVVWWVWyVWWtfWVWVWVWVWVVVVVWWVWyWV‘'

Războiul continuă să 
mocnească în pădurea a. 
mazoniană, după cum a 
declarat de curând mi- 
nistrul de externe ecuado. 
rian. Intre cele două ţâri. 
Peru şi Ecuador, mai avu
seseră lor serioase lupte 
In ianuarie — februarie 
pentru controlata unei 
zone de frontieră fără de
marcaţie, lungă de 78 km 
(Totalul frontierei comune 
este de... 1700 km!).

La 17 februarie, la Bra
silia, fusese semnată o 
„declaraţie de pace" ga. 
rantată de Brazilia, Argen
tina, Chile ş i , SUA. Con. 
form celor convenite a- 
tunci urma să se desem
neze o „misiune de ob
servare", însărcinată să 
vegheze la aplicarea an. 
gajamentelor luate de cele 
două ţării, între care se
pararea trupelor şi demi
litarizarea progresivă a 
regiunii. Dar prin aceasta 
Quito şi Lima n-au re
nunţat nici una la preten
ţiile asupra celor 78 km

de frontieră nedemarcată, 
situaţi într-o zonă dificil 
controlabilă.

Chiar dacă, în ultima 
vreme, se părea că se tin
de către o oarecare destin, 
dere şi preşedintele pe
ruan Alberto Fujimori a- 
nunţase intenţia ţării sale 
de a redeschide frontiera 
cu Ecuadorul, închisă în 
perioada conflictului an
terior. Din-' păcate recen
tele confruntări nu fac 
decât să • amâne sine d*e 
aplicarea acestui proiect

I Directorul Institutului francez de siguranţă şi de * 
* protecţie nucleară (IPSN), Philippe Vesiseron, estrmea- I 
I ză că „repunerea în funcţiune a reactorului numărul . 
» unu al centralei nucleare bulgare de la Kozlbdhi, o- I 
I prit din luna februarie a.c., se face în Condiţii puţin ’ 
! sigure". Conform expertizei executate împreună cu |  
I IPSN şi omologul său german, capacitatea de rezis- * 
J tenţă a cuyel reactorului nu a fost „corect demon- j

J strată", aşa cum precizează comunicatul comun di- I 
fuzât pe 22 septembrie de cele două organisme. A- '  

î cest reactor VVER 230—440 de 440 megawaţi, func- |  
|  ţionând cu apă sub presiune, aparţine celei mai vech* • 
'  generaţii de reactoare sovietice, dezvoltată în and | 
|  ’60. O ruptură a cuvei „ar antrena consecinţe foarte * 
» grave, putând merge până la eliberarea în ntmr^fcră I 
I a unei fracţiuni foarte importante din produsele de J 
! fisiune volatile conţinute în combustibil". >

Viol eu consecinţe diplomatice
Violarea unei şcolăriţe 

de 12 ani de către doi 
militari americani, la în
ceputul lunii trecute la 
Okinawa, a declanşat un 
val de indignare în Japo
nia. Iar locuitorii insulei 
au profitat de ocazie pen
tru a denunţa prezenţa 
„ocupanţilor", acuzaţi de 
a se purta ca pe un teri
toriu cucerit.

întâmplarea s-a petrecut 
pe 4 septembrie, în nor
dul insulei. Eleva a fost 
răpită cu o maşină, legată

şi transportată pe o plajă, 
unde a fost violată. Ime
diat afacerea a ajuns pe 
primele pagini ale presei 
nipone, care a readus în 
discuţie statului foarte 
„special" de care benefi
ciază cei 45000 de militari 
americani ce staţionează 
în permanenţă In Japonia, 
pe seama Contribuabililor 
localnici. Ca urmare gu
vernul de la Tokyo a a- 
nunţat că va propune o 
revizuire a acordului pri
vind statutul: forţelor a-

mericane. Căci actuala 
formă a acestuia împie. 
dică justiţia japoneză, in 
cazul unor infracţiuni co
mise de puşcaşii marini 
americani, să-i poată re
ţine în arest preventiv în 
vederea anchetării. Aceştia 
rămân cantonaţi la bazele 
lor şi nu de puţine ori 
In trecut el au scăpat cu 
totul oricărei judecăţi, fi. 
ind repatriaţi înainte de 
începerea procesului. Ul
tima afacere de acest gen, 
tot un viol, s-a petrecut în 
urmă cu doi ani.

Mersul trenurilor, 
mersul... erorilor j

Editorii „Mersului bre- flegmă englezească!) In- \ 
nurilor" din Marea Bri- cât r-a scos în cele 1 
tanie au reuşit anul a- din u r m ă  din j 
cesta o contraperforman- sărite până şi pe cei mai f 
ţă, competitivă cu şanse britanici dintre briţanicîi 
sigure pentru un record ce au avut neinspiraţia 
al genului: mulţimea e- să-şi organizeze traseele 
rorilor. Aşa încât publi- în funcţie de cele scrise 
carea unui opuscul de jn cele 2100 pagini ale 
„corecţii" _ (57 pagini I), monitorului. Ehei, un- 
oferit gratis călătorilor de-s timpurile când un 
în lunile trecute, s-a do- philieas Fogg îşi pro- 
vedit absolut necesară. grama călătoria în jurul 
Nu şi suficientă însă. iumii contând pe sigu-

ZTZJrnJ™™! 33» •***
S’S'văfsP 2s io; vj ,,_x „ ___ cumstanţe... . atenuante, 
oetore,” fncă superficială Este Pentru prima oară 
a... operei, nu se exclude eând de editarea monito- 
publicareâ în curând a rulul feroviar s-a ocupat 
unei a treia „errata cor- compania de căi ferate 
rige". Căci cel puţin o. „Railtrack". Şi probabil 
rarul de iarnă al căilor va fi şi ultima. Oricum, 
ferate britanice, abia in- pentru deserviciile aduse 
trat în vigoare, a provocat publicului călător (şi 
o serie atât de incredi- propriei reputaţii), „Rail- 
bilă de „deservirii" (câ- track" a fost amendată 
să folosim un eufemism cu o sută de mii de lire 
In ton cu tradiţionala sterline.

O FALSA BOMBA 
Pentru

UN MINISTRU
. adevabat

Momente de groază in 
avionul de linie pe ruta 
Atena — New York, ur, 
Boeing 747 al companiei 
Olympic Airways, la bord 
cu 450 de pasageri, între 
care şi ministrul grec al 
Afacerilor externe, Carolos 
Papoulias cu întreaga sui
tă. Aparatul a fost nevoit 
să aterizeze forţat pe aero
portul din Neapole. Mo
tivul? Un „glumeţ" tele
fonase la birourile com
paniei, o oră după deco
larea avionului de pe aero
portul din capitala elenă, 
afirmând că o bombă, pla
sată în compartimentul 
pentru bagaje, urma să 
explodeze.

După această escală ne
prevăzută pasagerii au fost 
siliţi să aştepte un alt a. 
vion de la Atena/ spre 
a ajunge la destinaţie şi 
a permite ca Republica 
Elenă să fie totuşi repre
zentată oficial Ia deschi
derea celei de a 50-a A- 
dunări Generale a ONU.
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, : . REFLECŢIA SĂPTĂMÂNII *

O ,,Dn calcul matematic intrai în 
deriva erorii poate fi răscumpărat prin 
repetarea lui. Cum răscumperi un destin 
intrat în deriva erorii, când ai o singu
ră viaţă peste care stăpâneşte timpul, 
peste care timp stăpâneşte ireversibilul?“

Aii. caprariu

C H L E 3B 0S C 0P
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DESPRE DESTIN

•  „Cred că numai acela trăieşte cu adevărat 
care-şi trăieşte soarta ca Pe o taină".

ST. ZWEIG
•  „Cei care s\e plâng de noroc, adesea nu au 

să se plângă decât de ei înşişi".
^ VOLTAIRE

•  „Cred că destinul conduce jumătate din 
viaţa fiecărui om, iar caracterul cealaltă jumătate".

A. de VIGNY
•  „Nu există o fatalitate exterioară. Dar exis

tă o fatalitate interioară; vine o clipă in care 
descoperi că eşti vulnerabil, şi atunci erorile te 
îmbie cq o ameţeală". ■» _

A. de SAXNT EXUPERY,
•  „Cel mai mare mister nu.i faptul că suntem 

aruncaţi între profunzimea materiei şi cea a aştri
lor ; ci că, in această temniţă, noi scoatem din 
noi înşine imagini destul de puternice pentru â 
nega neantul nostru...".

ANDRE MALRAUX

I

|  Selecţie de ILIE LEAIIU |

*»**

•  Legile interacţiunii - 
materiei

1. Cantitatea, de de
şeuri creşte în proporţie 
exponenţială In funcţie 
de numărul fiinţelor care 
intră şi ies într-un spa
ţiu dat. ^

2. Din moment ce ma. 
teria nu poate fi creată 
sau distrusă, materialul 
existent se nedispune 
astfel încât să ocupe 
cu 30 la sută* 50 la sută 
sau mai mult decât vo
lumul său iniţial.

•  Legile dormitorului
1. Şansele sunţ de 6 la 

5 ca programele de ac
tivitate şi somn ale ce. 
lor care locuiesc în a. 
ceeaşi cameră să fie în 
contratimp.

2. Colegul de câmeră 
care arie; o oră mai de-. 
vreme de trezire, posedă '  
întotdeauna un ceas cu 
Sonerie asurzitoare.

*

3. Când cineva tre
buie să se trezească de
vreme, colegul său de 
cameră va veni târziu, 
noaptea şi va deveni deo. 
dată hiperactiv, bolnav, 
violent sau toate trei.

•  Legea lui Considine
1. Ori de câte ori un 

cuvânt sau o literă poa
te schimba întregul în
ţeles âl unei propoziţii, 
posibilitatea ca o eroa
re să se producă va fi 
direct proporţională cu 
neplăcerea pe care o va 
cauza,

i  Legea lui Cooke
Când eşti în situaţia 

de a lua o decizie, can. 
titatea de informaţie .re- 
levantă pe care o ai la 
dispoziţie este invers 
proporţională cu Impor
tanţa deciziei.

Selecţie de 
ILIE LEAIIE

CINE EŞTI 
TU ?...

:.. m-a întrebat cineva 
şi hu *am ştiut ce să-i 
răspund atunci pe loc. 
De fapt, cine sunt eu ?...

— Un fir de nisip ce 
se cerne în clepsidra 
Timpului.

O minusculă creatură 
pe care desigur Dumne
zeu ar fL vrut-o desă
vârşită, ruptă dje sub 
greutatea păcatului.

Sunt trup din trupul 
Mamei mele şi rod al 
iubirii părinţilor mei.

Un om sunt, ce poartă 
în el toată înălţarea şi 
căderea.

Sunt o picătură din

iubirea divină, un licu
rici ce visează să devină j 
o stea.

Păcătosul ce l.a întâi- 2 
nit pe Iisus şi a primit J  
o'viaţă nouă.

O ^buruiană ce sk stră- . 
duieşte jsă devină floare } 
şi sunt pământul în
setat şi ars de soare.

Sunt un destin în ma 
rele destin al Omenirii, 
un visător, dar credin
cios şi sunt copilul care.; 
priveşte în oglindă şi " 
întreabă: ,

— Cine -eşti Tu ?

mm
. *— Am să vă spun un 
lucru: noi am fost acasă 
trei fraţi : doK normali 
şi unul cam bolund— 

r-- Tare mi-ar fi plăcut 
să-i fi cunoscut şi - pe 
ceilalţi doi !

-  6  -

Secretând literar al u- 
nui teatru îi spune auto
rului, după prima lectură 
a noii şăe piese:

~  în general, piesa 
dumitale e bună. Numai 
puţin ar mai trebui în
viorat dialogul, ca să fie 
clar pentru orice prost.

— Dar ce anume nu 
vă e clar ?!

• -  O  -

— Este adevărat că la 
întâlnirea cu ~ un urs din 
pădure trebuie să te în
tinzi pe jos şi să faci pe

mortul pentru a scăpa cu 
viaţă?

—. Dacă nii vă gâdilaţi, 
puteţi folosi metoda cu 
succes!

- O  —

—- La o călătorie cu 
avionul, datie fiind dese
le prăbuşiri, -care este lo
cul de preferinţă a fl 
ocupat în aeronavă ?

— Al cutiei negre. A. 
ceasta mereu este găsită 
intactă!

-  o -  * t
— Cum am văzut ti

grul, m-am repezit la el 
cu un cuţit şi i-am tăiat 
coada ! — povesteşte un 
vânător. ..

-i- De ce nu i-ai tăiat 
capul?

— Acela fusese tăiat 
de altcineva..

-r- Mamă, de ce tata nu 
mai are nici un fir de 
păr pe cap ?

— Pentru că tatăl tău, 
Gigele, studiază şi gândeş
te mult.

— Atunci tu de ce ai un 
păr aşa bogat ?

-  6  -

— Doctore, soacra mea 
se va face bine ?

— Fiţi liniştit, voi face 
şi imposibilul pentru ca 
dorinţa dumneavoastră să 
fie îndeplinită:

— Săraca, deci va 
muri ?!

-  © —

Pacientul către psihia
t r u :

— Niciodată nu mi-aş 
fi putut închipui că un 
neisprăvit ca dumneata ar 
putea să mă vindece de 
complexul inferiorităţii...

-  O  -

— Doctore, dacă tra
tamentul pe care mi.l re- 
comanzi e , miraculos, de 
ce capul dumitale e neted 
ca un dovleac?

— Foarte simplu. Eu 
folosesc cremele firmei 
concurente pentru a de
monstra cât de ineficiente 
sunt...

Intr-o şcoală din Scoţia, 
învăţătorul a dat elevilor 

■ o compunere pe tema : 
„Poveste scurtă despre 
noroc". Un băfeţel a scris: 
„Odată, un bandit a stâl- 
cit . în bătaie un trecă
tor ca să-i ia banii. A. 
cesta îşi uitase portofelul 
acasă. Asta da noroc!".

— O —

Ce-aţi face dacă aţi 
avea un milion?

— Cu 500 000 aş plăţi 
nişte datorii.

— Bind, dar cu restul?

I
I
i
I
I
I
I
I

— , , ina  DELEANU ^

Din „Dicţionarul umoristic al limbii 
. .. române" ' 

de TUDOR MUŞATESCU j
•  Filatelist =  un om fericit că are 'eap de 

bou. '
Frumoasă == viitoare-, „fostă".
Fudul =  prost vechi în haine noi.
Fum =  tot ceea ce rămâne din toate. "
Fustă =  (învechit) „Poale lungi şi minte 
scurtă"; (contemporan) „Poale scurte, minte 
ioc".
Gafă — se face atunci când vrei S-o repari. 
Ghicitoare. =  persoană care vede, prevede 
şi străvede cât eşti de prost.
Ghinion =  norocul altora. '
Ghiveci =  antologia zarzavatului.'
Gorilă =  cea mai bună dovadă că maimu
ţa şe trage din unii oameni.
Hieroglife == scris medical. \ h 
Harem =  visul soţului după cc s-a certat 
cu nevasta şi doarme sfeigar pe canapeaua 
din sufragerie.
Huidumă =  Gulliver în ţara proştilor.

a

’a

■ *
a

a

tepte I
Restul ? Şă mal aş-

Culese şi prelucrata 
de ILIE LEAIIU

AFORISME DESPRE DRAGOSTE
a Te iubesc ca pe o bine. să iubeşti^ decât să 

frază pe care am fă- fii iubit E mai sigur.' 
cut-o şi nu mi-o mai • • Saci» Guitrţ
pot aduce aminte. a Dragostea e pp ciu.

Jules Renard percile: nu ştii dacă e 
a Gând începem să bună sau rea, decât după 

iubim nu facem decât să cee prea târziu. '
începem să trăim. Tristan Bernard

M-lle de Scudery a Există două rele In 
•  E imposibil să fii, dragoste : războiul, ţ i  

în acelaşi timp, şi în- pacea, 
drăgostit şi înţelept Horaţiu:,

Francis Bacon , a Iubirea e primejdia 
... •  . Dragostea fi arată . celui mai sotitâr. 
omului cum a r trebui să Nielzsche
fie.

A. P, Cehov Culese fi selectat)»
a în dragoste e mai de N. ZAMFIR f

GÂNDURI, GÂNDURI a  ;

1 7 3 * 5. 6 7 S 9 10

7 ■
3

‘v ■
i> ■
6 ■ □
y ■
8 ■ —
9-

10
Ţ

ORIZONTAL: 1) Context definitoriu 
pentru un act de succesiune ; 2) Oma
giu tineresc pentru femeile mature — 
Spaţiu mioritic de vacanţă estivală; 3) 
Unităţi tradiţionale de desfacere în e- 
senţă — Glas de stentor în exerciţiul 
funcţiunii ; 4) Mod inimitabil de a face 
ca o morişcă — Asigurare verbală pentru

drumuri scurte ; 5) Fir conducător pen
tru un câine poliţist — -Valoarea dupli
citară a arginţllor trădării; 6) Loc de 
desfacere pentru comerţul la negru — 
Liant gramatical pentru lipit contrariile; 
7) Malformaţie pronominală în stil 
popular — Ornamentat cu elemente din 
portul moaţelor; 8) Instalaţie de pro
tecţie pentru unii strungari — Obligaţi^ 
recunoscută cu ghişeu de plată variabil; 
9) Perimetrul domestic al intimităţii am
bientale — Barieră lexicală pentru 
trecerile de nivel ; 10) îndatorire de 
serviciu cu tentă re compensatoare.

VERTICAL : 1) Procedeu competiţie, 
nai de cernere a valorilor; 2) Nor 
sumbru pe cerul senin al bucuriei — 
Depozit artizanal pentru un inventar ru
ral ; 3) Aliniat sub protecţia inviola
bilităţii casei — Colecţionar profesionist 
de obiecte fără valoare ; 4) Faţetele de
diamant şlefuit ale caracterului — Notă 
specifică într-un concert campestru ; 5)
Cositor special pentru firele ce se to
pesc (pl.) — Termen de exprimare sin-’ 
tetică pentru lumea a treia; 6) Repere 
importante în stabilirea cursului! —
Gimnastică sentimentală în proba de pe
rechi ; 7) Suspensie vitală de minimă 
rezistenţă — Oceanul închipuit al sfere
lor celeste; 8) Reprezentantul tropical

al unor ţrompetişti celebri — Procedeu 
clasic de a da din aripi; 9) Risc ne
prevăzut în aplicarea priilfeipiului lui 
Arhimede — Afecţiune cu efecte bioter- 
mice impulsionată de fiori reci; 10)
Convenţionalitate potentă acordată ungi 
bune funcţionări.

VASILE MOLODEŢ

Dezlegarea careului 
„Girandole“y 

apărut în ziarul nostru 
de sâmbăta trecută : -

1) NEDUMERIRI f  2) ELEV — RU
MEN ; 3) VIS — BETEGI; 4) ITARAŞI
— IT ; 5) NEGEL— EL — I; 6) O — AF
— ARENA; 7) VI — RENEGAT; 8)
ATLETI — ASI ; 9) TAINE — OLIV ; 
10) INTERESATA.

Soluţia problemei din nr. 
trecut :

1. b g i r  i"::
2. Db4 mat 
ţ. . . . D : g4
2. T3d5 mat .

2. Df5 ‘ mat
1. . . . Dc5
2. Da4 mat

MAT ÎN DOUA MUTĂRI \

Controlul poziţiei: f I
ALB: Rd2, Dd7, Cb7, Cg6, p : a3 J 
NEGRU: Rd 4, Nd 5, > \
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O sărbătoare de suflet} 
a creatorilor ţărani j
In decorai fermecător 

fd acestei toamne, mai 
UMdtt poeţi ţărani din 
«riturile ţa rii s-an reunit 

. fe  fadrul unei manifestări 

. culturale intitulata gene.
■ MS „Sărbătoarea poeţilor 

ţărani**. Oi^anizată de 
:̂ ştsebarăit4, fbMrtt Cul- 
iatâ, Central Judeţean al 
C M ţld  Populare, cămi- 
«Mt» «ulterdle . Geoagiu 

’şf Sftaîţa. această sârbă-
•rare. singura d« -«cest 
fe t fe spaţiul românesc, 
«Ml aflat la â K K -a e-
aife.

Manifestarea a debutat 
Iţi Ti : octombrie la Uni- ■ 
tâtea de Tratament Bal
near Geoagiu-Băţ şi s - a ■ 
ţtesfâşurattn raijioctd ţă
ranilor veniţi la trata- 
esetiî, Cu această ocazie 
poetul ţăran Augustîn 
Bria din Chitid, comuna 
'ikiţi»a4 a  lansat o căr- 
tktcă de suflet intitulată 
simplu „Poezii", care iş-â 
bucurat de un succes 
deosebit. A urmat un 
emoţionant recital de 
poezie prezentat de loan 
IrKÎca Şi Nioslae Nlcoară,

Maria Iriminescu, toţi d in i 
judeţul Arad, Iosif 1-1 
sai {Mureş), Gheorgbiţăl 
Măleanu (Vâlcea), Ve-1 
tuţa Manga (Argeş) şi J 
un grup de creatori dej 
la Cenaclul „Mioriţa** al j 
poeţilor ţărani din Ju- [ 
deţul nostru, pentru care L 
bni feţe o datorie de o - I  
noare sâ-i amintesc: Iba- * 
na Precup, Sânziana 
Moldovan, loan Buştea, 
Aurel Alic, Romuhis Bu- 
nea, Augustin Bria şi 
loan Albu.

închiderea sărbătorii 
s-a făcut in 22 octombrie 
la Căminul cultural Bat- 
şa in faţa ur<h n aneros 
public care a aplaudaţi 
acea *s manifestare de 
suflet şi de minte.

<'.*(* ca*.,i zile â '  
sărbătoare au dovedit 
încă o dată că aceşti oa
meni minunaţi descind 
din Mioriţa cea fără e- 
:gâl şi că ei mai' sunt 
încă cei ce pâstţează o 
păţpeică din veşnicia 
saţului românesc.

Prol. MARCEL LAp TEş |

Vechi nume de site
' .'■’J '■*% ; % ■ '

hunudorene
, t§ « rs» , sat în comuna 

Apelativul
de iu care %.ryj'nj» tepo-
« I w t  este s a  sinonim 
şpwmimativ al lui cură- 

având sensul de 
.parte tfX- pădure te  care 
t -u t  -tăiat copacii până a 

" nu - începe să crească al
ta*. IDîcţion expir at v 

- Ut limbii române),. Poto- 
'■ i s tă  : eă* un postverbal. 

â tr ik  a  tărji, «urâţa
ua loc de mârâetei de 

pentru a-1 transforma 
tk  Inc arat". Târşi, du
pă Homuhts Vuia — sunt 

Şi o relaţie Intre 
-«arătură şi târşi 
sfofâ re s'.ârca

tfe faptul c* teriflW* Sk- 
trlţgfe erau împrejmuite, 
jerâaaeui prisacă, sinonim 
eu t*fSă având şi sensul 
m  fpoimemA pre-
' ădfea — „gard V W or, a- 1 
'« •*  jgacd f for
mat -din târşi (spini).
- •  Balşa, sat, comună. , 
Prima atestare documenta
ră datează din 1407. Topo
nimul provine de Ia nu- 
tori© de,pe oaai ea sfon» 
derivat cu sufixul — s — 
faţă de Bala, ca şi Balş, 
praş in judeţul OU şi sat 
In ‘ Judeţul Iaşi. Intr-un 
document moldovenesc din 
1597 este pomenit numele 
4$ persoană Balşa. 

şi Chergheş, sat In eo- 
Cârjiţ men-

}iuno documentară din
486 precizează că este ■

re românească. To

ponimul „provine de la m«- 
. ghiarul |C*rs«^ —. „scor

ţos**, fiind d  traducere jă 
denunţ »» «saâneşţi &•»#»- 
14 ce are la ba a apd#- 
tivul sroacţă iii legăt t>a 
cu procesul de descojire a 
copacilor pentru a K usca 
şl a lărgi prin . aceasta 
Zona de cuttfvat şi păşu- 

' nat. Să se compare Scoarţă, 
nume de localităţi din 

. judeţele Alba şi Gorj şi 
locuri de hotar în satele 

tmnedorene: Brădăţei ibire- 
brftriţa (Sdari, TătărăşŞ» ' 
'Ctv1, S ^ sWî ţi
Visca.

•  sat tn coratup
- Sfere. Ceramiflu
şi un cuptor ;u, ar» 
riaie de cunstme^e din 
vremea romană cât şl cş- 

•ritodca românească 4m 
secedul IX—-X, vestici 
descoperite in botarul sa- 
tatei peumaara.ţti

continuitatea in zonă 
Tioponimul sw#5«  ̂ de ii  
numele de persoană PeM, 
variantă a lui Foite ţa)» 
fl. Pătruţ, Onontasticâ ro
mânească, 1980). O «Mişte 
a Folte.ştilor din Mddova 
este pomenită intr-un do
cument din 1448, antropo- 
nimul Foltea apare intr-un 
act din Moldova din 1989, 
iar In 1608 este menţionat 
numele Foltan în Ţara 
Românească. Localităţi nu
mite Folteşti există In 
judeţele Galaţi şi Vaslui.

»r. MJRCEA VALEA

APEL — IN \7ITAŢIE

. Filiala Deva a Societăţii culturai-patriotice „A- 
vram Iancu“ adresează, pe această bale, membrilor 
d l  lavMaţie de inimă şi suflet de a-şi achita coti- 
uuţfci pe acest an. Este vorba de .simbolica sumă a- 
«MUdă de 5000 lei. Suma se primeşte la Biblioteca ju- 
dfeţeană, ia dna Maria Ilazba, secretara Filialei, tele
fon «49#t0. (Gh. I.N.)

om u n  a v ia to r ;  
zbor şi desprinderea din rutină,

•  „PATRIA* DEVA: 
Klisa (28—29); Mbnstrul 
(38—2 nov.); * „FLA- 
©ABA** HDBW&OAftA: 
Tommy Boşf {27--â rt«v.);

i

Prezent la Deva cu 
ftrnaţjţft emmmnuliik s- 
nuat aî peraonalulut na
vigant al aerocluburilor 
din Transilvania, dl. 
Constantin Voicu, direc- 
tonrt AerocMjtdui Cen
tral Român, m avut a- 
maoilitatea să ne răs
pund* la câteva tetre- 
bări i

.“*** Mie director, v-an»

pxistă ca aeroclub, deşi 
are vm aerodrom de a- 
etasta oaţmft la Cr->o. 
în '■ ultimă vreme, orga
nele locale manifestă in
teres pentru revigorarea 
■1* zonă a aviaţii «por- 
tive Aerodromul de' -la 
Cioca U foloseşte In pre- 

a»î«i*Ia irtlliţarts iyy 
este acolo ine şi pentru 
«5 Y- « î  Iară

spre— Am avut şi 
bucuria mea cri

mulţi comandanţi s-au 
descurcat In clari
ficarea problemelor de 
proprietate.

— Mie director, câţi 
piloţi şi paraşutişti spor-

Rri pewgftteştB awmri Aere- 
clubul România?

— Poate pregăU peste 
1000 de piloţi ş» peste

Misiunea de zbor po ate să înceapă.

ruga să detaliaţi: pentru. 
cititorii noştri modul de 
organizare a instituţiei 
Aeroclubul România. .

— Ca sistem. Aeroclu
bul România este o insti- . 
tuţie integrai bugetară. 
Are sediul central în 
Bucureşti şi are in s&b- 
©rdine 15 aerocluburi 
toitoriale, în mal toate 
zonele ţării. Dotarea şi 
organizarea acestora a 
depins mult de Intere
sul care s-a manifestat 
pe plan local, in acest 
scop.

—!w afara banelor
d« zbor, care sunt active 
acum, aviaţia sportivă din 
România "a mai avut şi 
alteia. Care eşie R  pre
zent situaţia acestoa?

— Timişoara nu mal

de acesta, nu ans pier
dut nimic din terenurile 
de zbor,

In condiţiile tranziţiei 
este foarte dificil să 
extindem sau să moder
nizăm bazele existente, 
dar repet acolo unde co
mandantul aerecktbutui 
teritorial este gospodar 
şi interesat, cum este 
d i  Ştef la Deva. de pil
dă, acolo unde orgariele 
locale sunt dispuse să 
dea o mână de ajutor, se 
pot face şi modernizări 
şi dezvoltăgi şi - chiar noi 
aerocluburi, cum se va 
întâmpla la Vaslui

— La aplicarea Lmi>
. M/1991, a ţi: «vat ş i ble- 
m© cu asu
pra terenurilor de deco
lare — aterizare.'.

CINEMA

•  „PARINGUL** raTBO- 
ŞANI; Batman ferover 
(27—30); între lege şi 
destin (31—2 nov.); •  
„CULTURAL** LUPENI: 
Monstrul (27—29); Sce
nariul ucigaş (30—2 nov.);
•  „ZARANP** BRAD:

Inimă neînfricată (27— |
^  Secretul 4  |
Kung Fu (38—2

•  „PATRIA" ORA$TIE: 
în  pat cu duşroan>al — 
29); Urmărire prunejdi- 
oasă (30—2  nov.); •  „LU
CEAFĂRUL** VULCAN: 
Confesiuni (27—29); Blink 
(30—X nov.); „DACIA"
HAŢEG: între -lege şi 
destin (27—*29); Legendele 
toamnei (30—2); •  „MO. 
DERN" HUNEDOARA: 
Ţerente, regele bălţilor 
(27—29); •  CASA D3| 
CULTURA CALAN: Rob 
Roy (27—29); •  „MUN
CITORESC" PETRILA: 
Hărţuire sexuală (27— 
29); •  „MUREŞUL" SI- 
MERIA: Mai iute ca 
moartea (27—29).

I!
i
i

i
I
i
i
ii
i

sufleientâ . pentru V zbo.' 
nin. Câni fepisi bune; 
tnţeleg şi sigure, adică 
m  prazîRtS risc pentru 
pilot sau parăşutist, chiar 
dacă nu se pot realiza 
cu aceste» performanţa 
sportive deosebite. Aş 
«»«* ** î*4 y* 
cu cele ce am spus mai 
înainte o remarcă: pri
ma selecţie pentru avia
ţie, fie ea militară sau 
civilă, .şa. face -inf *erd- 
duhuri: Ncu snatem sia* 
gurii care brevetăm ti
neri sub . vârsta majora- 
*uI«b, chiar i» ts  mk, 
dintre care se pot pre
găti cu succes aviatori 
pentru armaţi w j 
tru transport.

■-¥ Die director, v-aat 
ruga s* ne vwrbiţi pe 
scurt despre p edm tM . 
ţe*e aviaţiei sportive fi» 
România. *

— Cel mai recent suc
ces a fost In Turda.. Sun- 
tem baicasiei
şi campioni europeni la 
paraşutism şi campi* 
balcanici la planorism, 
printr-o sportivă de la 
Aeroclubul Deva. Anul 

: 1995 a  L fost un an foarte 
bun.

Aeroclubul din Deva, 
Pe lângă performanţele 
sportiv» a feiregisti&f ■' •- 
Pe aceea de a-şi fi creat, 
P« - -a» 'local, o bază 
pentru pregătire, care e 
de referinţă. Meritul prin
cipal In aceasta U are 
cou y  e<«au t i*î aerocl ubu 
io,, care a ştiut să capa- 
citeze forţele locale in 
acest scop.

j Ac* te succesele 
şi ' strădaniile avlii|î.e3; 
sportive, n-au prea fo!â 
băgate în seamă de mass- 
media de la noi. A fă
cut-o la modul laudativ 
şi p® v ’t spaţiii de emf- 
sie generos un gdjR'i^g'' 
t:0l£#f««r*â <§msx4^' f

— Să sperfon că discu
ţia 3 '.tril ritydid touple
€♦*♦* «Sa *c**îS; get

io »  caop iaa

BANCA „RENAŞTEREA CREDITULUI 
ROMANESC* S.A.
CREDIT BANK

Cu seditţl în  B era , hdul Deceba^ n r. 8. 
Virata ta

Foto: PAVEL LAZA

1500 de paraşutişti. dar 
au fost câţiva asi grei 
pentru aviaţia sportivă, 
când nu au existat bani 
pentru pregătire. Acum 
se pare că guvernul a 
înţeles că pregătirea a- 

- 5', paraşut ;i:- 
&"<«• nu poate îi
.făcută pe cheltuiala a- 
eestora;' şi se pregăteşte ' 
o iniţiativă legislativă, 
prin care activitatea res- 
pectiv( s»i i> fii- mţat ă 
de la buget. Un pilot 
sportiv nu poate fi pre
gătit cu aceeaşi cheltu
ieli ca un şofer amator.

Avem o bază materi
al'' c natăs.l din avioane,

' planoare ţi moteplanoare, 
paraşute maşini auto «i 
maşini de remorcaj — 
bune. Avem şi benzină

1

I

cs va avea loc la data de 1 noiembrie 1995» ora 
9, la Judecătoria Hunedoara, Biroul executori 
Judecătoreşti:

•  Casă, situată in Peştişu Mare, nr. 262;
•  Apartament 2 camere, situat In Hune. 

doara, bdul Dacia, nr. 17, ap. 30—  preţ de por- 
nlre: 6 500 000 lei;

•  .Apartament 4 camere, situat în Călău, 
str. Dr. P. Groza, nr. 26, sc. 2» ap. 26 — preţ de 
pornire: 13 000 900 lei;

•  Apartament 2 camere, str. I. Creangă, 
bl. 5, ap. 12 — preţ de pornire; 10 563 000 lei;

•  Apartament 2 camere, situat în Hune. 
doara, str. 22 Decembrie, bl 5, ap. 97 — preţ 
de pornire: 9 061000 lei;

Casă, curte şi grădină, situate în Călanu 
Mic, nr. 12 preţ de pornire: 10 000000 lei.

Relaţii suplimentare se pot oferi la sediul 
băncii din Deva, bdul Decebal, bl, 8, telefon 
611853 sau executor judecătoresc. (552)

I 
I
I*
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STAREA
M E D IU L U I

•  Pulberile sedimenta- I  
bile au fost depăşite In J 
zonele Cfaişeâdaga ăz 1 
14 ori, Călan de 1,5 ori, * 
Teliuc, de. .24 ori şi pe I 
rara municipiului Hune- * - 
doara de 1,14 ori. j

Din determinările ana- . (
litice privind calitatea •  Valorile *^*iIoactîvl-%\ 
factorilor de mediu In ^ăţii beta globale pentru 1 
judeţul, Hunedoara in factorii de mediu aer * 
perioada 18—23 octombrie, (aerosoli filtraţi şi de- i  • 
efectuate la punctele de puneri atmosferice) ape J 
control pentru suprave- curgâtoare şi potabile, sol |  
gherea calităţii aerului şj vegetaţie s-au Încadrat I 
au rezultat următoarele: in limitele de variaţie ale t

•  Valorile medii pen- fondului natural,
tru concentraţiile po- ■■ ■ ■_ • -
..uanţilor gazoşi  ̂(bioxid «  Indicatorii de calitate |  
de suif, bioxid de azot, pentru apele curgătoare J 
amoniac, fenoli şi acidi- de suprafaţă au fost In I
tate) şe menţin în limi- , ,_____  ___ r
tele prevăzute limitele impuse. Excepţie .

•  Pentru 'pulberi în *ace, raul Jlu- “*?<>« ma‘ »

I

suspensie valorile medii __... *_ * „ >
s-au înscris in valorile veriite evacuarea a- J 

limite impuse pentru toate pelor uzate industriale in- * 
punctele de control. Va- complet epurate au pre- J 
lori ce depăşesc cu pu- zentat valori ridicate de » 
ţin cele admise aii fost până la 3403.0- mg/dmc, I 
înregistrate în zona Chiş- valoare înregistrată» în *  
cădaga în data de 22 data de 19 octombrie. 1 
octombrie, în zona Valea f
Jiului în ziua de 21 oc-AGENŢIA DE. PROTECŢIE ! 
tombrie. MLp» LUI DEVA <

teriile în suspensie pro- *

D e la P o litia

ABATERI DE LA NORMELE IGIENICO-SANITAItE

In urma controalelor efectuate de către inspectori 
ai şîn-‘ sâpţăfnâna |^6-i-30 ^tdpibrieiâx.j.s-au
constatat o seria de abateri1 fie la‘ 'ndririeie igiemeo- 
sanitare, abateri sancţionate conform, LegU 98/1094. •  
Cc iuee *'j  S.C, S ra • 'it  t \  - R - Deva fost sanc
ţionată’ ce  amendă de iei pentri nefispec
tarea decisdei de suspendare ş activităţii la barul din 

V Petroşani..* O parte din personalul de la S.C. Intere0 
I S.A. Petroşani, „S.C. Âdar S.R.L. Petroşani, S.C. Andr- 
1 hdh Petroşani nu â efectuat controlul medical. Drept 
f armar & g.au aplicat dmenzi in vai «re de 120 000 rit.
I lei. « în  piaţa agroalimentară din Petroşani unii a»
* genţi economici comercializează pâine Sn condiţii i- 
1 _<-n iu i  sarmare t ecore punzât ■ Pentru ceas , . a 
I fost sancţionţi: A.F. Pâuca cu 75 000 dă lei, S.C. Socom 
l  Unirea S.A. Petroşani cu 75 000 de leii S.C. Timofte 
1 SN.C. Petroşani cu 75 OOQ de iei, S.C.' IRCOiii S.R.L. 

Tfcrgu Jiu- cu 50 000 de lei. e  Pentru neaplicanea mă- 
**«.*,«„ if» deriafeeţ «* .utjajeku a eselec au fost 
sancţionaţi ta  câte 50 S00 d- "i administratorii cân- |  
tiner UiA.C.e.'V.J. Petroşani şi Petrila. #• Factorii de h 
răspund i i o i &*, Uncani tu fast sancţionaţi cu 
200 ,*h> de iei pentru, nemart sree vuut s,* a  p incti ■ ; 
de distribuire a apei nepoţabile, şi cu 50 000 de lei 
pentru nemehţinereă curăţeniei !în vestiare, băi. , t a  
Staţia db apă de la E.M. Aninoasa s-au'âp ficat $0 909 
de iai pentru neefectuarea controlului medical de către 
angajaţi. ,

•a:: $1 CANTINE
'. .fi/ 'C  ' f . I yC/

sancţiuni rit 50000- de te s-aw *pliî®i 
adritiaişh fiţiei Pieţei V troşam pentru starea ti», 
coresp mzăt >axe a curijţeniaj din is ţă

R.A.G.C.L. Petroşani — 100 OOp de lei pentru ne- 
rjdlcarea la timpul cuvenit a gunoiului menajer. •  

i Cu 50 000 de lei a  fost sancţionat şeful Restauran
tului Cerna din Hunedoara pentru neinstruirea an 
gajaţilor * Nici coafurile de Ja t  operativa „Metalul"

1 din Hunedoara nu au* scăpat necontrolate. Şi aici 
*>'3«i aplicat i s a n c ţ i u n i  de âte >6 000 de i- f.*5- 
cere, pentru < easigu v  a ienjei n  şi dezinfe:
ţaţe la unităţile din străzile Eminescu şi M. Viteazul.

t o t  f ArA a p r o b ă r i s a n it a r e

Şi de Această da l  au fj*‘t găstţ agenţi ocon mie 
ţ  care desfăşoară activităţi comerciale fără a poseda 
i adeverinţă sanitară de funcţionare.

La Ci it t s nr j -1 d a Pe rilE SC  Miruceti C )m 
S.R.L. Teliuc, S.C, Codrean S.N.C. Teliuc s-au aplicat 
aibenzi de câte 100 000 de lei. Ptntru nevizarea ade
verinţei sanitare de funcţionare, la mai multe unitâţţ 
ale Cooperativei „Metalul“ din Hunedoara, conducerea 
cooperative a ios san ouată a  00 000 de s 

Aviz serios amatorilor de ocolire a legislaţiei!

, : POLITIA SANITARA DEVA

a iie r i i l is m e
RSfcOSîJ DE LICITAT!»

Vânzarea colecţiei ma-. 
je lu i duce Cm Eu.r, des
făşurată la Baden — Ba- 
den a tkp iţ-f toate re- 
cordurile cu aproximaţii 
4ft Cm milioane 4  ̂ a i-x l  
obţinute tă doar tre. 
.zile., Licitaţia a vizat nu 
mai puţin de 25000 de 
obiecte, bătând astfel 
recordul anterior ce data - 
din 3993 ţi aparţinea -4a- 
miliei princiare Thum und 
Taxis. Printre /Obiectele 
*» t ei - au numărat 
chiar şi picturi şi desene 
semnate de „nemuritorii" 
Bruegel şi Cranach. .

EVADARE LA 
TRIBUNAL

Un tânăr deţinut â re
uşit ;să evadeze din Pa

la ul de justiţie i n J- 
en-Provence, în timpul 
unei „parade de identifi
care", deşi la faţa locului 
erau prezenţi nu mai s_t> 
ţin de doisprezece poli
ţişti. Et a ieşit din tri
bunal aceiaşi timp > a 
celelalte persoane aduse 
pentru a permite marto- 

■ rilor identificarea suspec
tului tpiui furt cu vio
lenţă. Uri rol capital în 

reuşita acestei fugi spec
taculoase l-a jucat fra
tele celui arestat, care, 
prezent în Palatul de 
justiţie, a fost confundat 
de agenţii de pază cu cel 
pe rare-1 avuseseră în 
grijă.

ASASIN „ISTERIC"

Inspectorul de poliţie 
care a ucis In urmă cu

I E C O N O M IŞ T I  

I A G E N Ţ I

I- experienţa in «temeniu ■
- garanţie materiala . *

I mmsmm
• experienuin domeniu» 
garanţie materiala

I Informaţii la telefoanele de mai aus, interior 420,1 
I Ssrvlcitil Markadng. I

«Pi

I REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE 
COMUNALA ŞI LOCATIVA DEVA

■ ‘ I ' Li: ■ L-.' y J ""ic c\... .r..
Cu sediul în oraşul Deva, judeţul Hune

doara, str. Libertăţii, nr. 6, înregistrată la Re
gistru] comerţului sub nr. J  20/102/1991, a- 
nunţă lansarea de oferte pentru ocuparea func- 

| ţiei de

MANAGER,’

6 8 /conf<»mitate cu prevederile Legii n r 
1993 a contractului de maiiagemenţ.

Se primesc oferte de Ia persoane fizice şi 
juridice române, care îndeplinesc cumulaţi^ con
diţiile prevăzute de art. 4 şi 5 din lege.

Condiţiile de participare şi criteriile de se
lecţie a candidaţilor sunt cele prevăzute în fişa 
postului, pe baga. legii şi a normelor metodolo
gice aprobate prin H.G. 263/1994.

Ofertele vor conţine elementele necesare 
cerute de condiţiile şl criteriile de selecţie, pre
cum şi orice precizări utile şi se depun In ter
men de maxim 30 de zile de la data publicării 
prezentului anunţ, la sediul regiei autonome.

Concursul de selecţie a ofertelor şt testa
rea candidaţilor se va organiza in termen de 45 
zile de la ultima publicare a. prezentului anunţ.

Pentru informaţii şi relaţii suplimentare 
vă rugăm să vă adresaţi la sediul regiei, Oficiul 
juridic, telefoanele: 054 — 614232, 615852, in
terior 147, între orele 7,30—9,30, unde sunt pre
gătite toate documentele necesare.

S.C. „SIDERMET" S.A. CĂLAN
Cu sediul în Călan, str. Fumalistului, nr. 

17, jud. Hunedoara.
Organizează în data de 25 noiembrrie 1995'

I
pentru instalarea unei reţele de calculatoare 
cu minimum 20 posturi de operare.

Relaţii suplimentate la tel. 054/739560, in
terior 554.

o săptămâpă un cuplu de 
turişti- britanici la hote
lul Tarik din Tanger, 
a fost, conform opiniei 
anchetatorilor; „Victima 
upei crize de isterie ca 
Ufmare a unui difprend 
familial". După o dispută 
ca ai săi, individul a tre
cut lâ reglarea conturilor, 
împuşcându-şi soţia şi 
rănindu-şi grav cumna
tul. După care şi-a con
tinuat seria la primul ho
tel ce i-a ieşit în eale, 
omorând pe cei doi bri
tanici şi rănind alţi trei 
turişti străini.

UN FAZAN AMENINŢA...
COROANA ANGLIEI!

Regina Angliei a fost 
Victima unui bizar acci
dent de vânătoare In 
castelul său de la Bal- 
moral, în  Scoţia. Suve
rana s-a alşs cu o rariâ 
uşoară (la nivelul umâ-v

rului) şi eu o sperietură 
- z- ravâhă, când un f%/i- 

căzut din « r  (în ţinto*»! 
unei partide de vânătoare 

la care participau in
vitaţii suveranei) a decis 
să atingă în ultimul zbor 
augusta persoană.

Accidentul a survenit 
pe la jumătatea lunii sep
tembrie, dar r fost făcut 
public abid mult mai târ
ziu, când urmele sale dis
păruseră complet.

De altfel, Elisabeta a 
Ii-a, în ciuda uşoarei con
tuzii, a continuat să-şi 
desfăşoare activităţile o- 
bişnuite, inclusiv parti
dele de echîtaţie.

Experţii au afirmat' că 
deznodământul întâm
plării a fost, totuşi, feri
cit căci întâmplarea s-ar» 
fi putut solda şi cu uf- 
mărî mâi grave, având în 
vedere că viteza de. im-- • 
pact a unui fazan căzut • 
de la înălţime este de 
40 km/h.
r d m n n i W M r r i v w f l m  >

TOS3 WfliTi5 SenIrâL]
IMPORT - EXPORT j

, j  Str. Tcatndui ni» 1-2,1‘.0 . Dos. 304 O rtd tf  37p0i 
■  Telefon 059 /130.508 f 131.463, fai 059/163.709 j 
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ABONAMENTUL 

LA ZIARUL 

CUVÂNTUL LIBER

l
I
1
I

' i ;iAbonamentvX este mle& c&a mai sfoa
ră şi mai avantajoasă âe procurare a zici-  ̂
ralui nostru. Costul abonamentului pe la- j 
m  noiembrie, corelat ct> preţul hârtiei, |  
tiparului şi difuzării, este de 2500 lef, J 
plus taxele poştale. Faţă de eiimpăra- ţ 
rea zilnică a ziarului de la chioşc, care &r |  
costa 4000 — 4200 lei, prin abonament! 
se economisesc lunar aproximativ 15001 

|  | de lei. în funcţie de numărul zilelor d$ |  
I j apariţie. |

|  | Ziarul apare -zilnic in 8 pagini l |

| Abonamentele se pot face la oficiile î 
I poştale şi la factorii poştali. Pentru luna ! 
î noiembrie puteţi face abonamente în tot f 
| cursul lunii octombrie. |

i j
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C U V Â N I U L  L IB E R

FELICITARE

•  Cu ocazia Nunţii de 
'Aur nepoţii Bogdan şi Da
niela urează bunicilor Ioan 
şi Maria Păcurar/din Şoi- 
muş „La mulţi ani să
nătate şi fericire. (2009)

VÂNZĂRI- . - 
CUMPĂRĂRI

•  Vând tractor 28 1 CP 
qemţesc, cu plug, cositoare, 
semănătoare, instalaţie în
grăşăminte. Tel. 221279,

(021537)

•  Schimb (vând) casă, 
curte şi grădină, Dobra cu 
apartament Deva, exclus 
Micro 15, Dacia, etaj 4. 
(Tel. 617176, după ora 16.

•  S.C. cumpără piei bo. 
vine, 2 000 lei/kg, piei oi 
crude, 6 500 lei/bucată şi 
angajează şofer, categoria 
B. Simeria, str. Liliacului,
4 (lângă restaurant Ursul 
negru), tel. 661516,

(021534)

a  Vând Fiat Regata ben
zină, 1986 cu talon, Deva, 
tel. 623531. “ (2158)

•  Vând casă, gaz, apă, 
grădină, tel, 614648. (2155)

•  Vând Dacia 130g Un
garia, caroserie 1310, TX 
_  1987, 614522. (2154)

•  Vând mobilă cameră • 
combinată, tel. 215361.

(1998)
« Vând convenabil pătu- 

; ţuri copil şi mobilă cameră ,
1 combinată furnir de nuc,
1 stare bună, tel. 620568.

: < (1934)
•  Vând loc veci cimi

tirul Eminescu, ortodox, 
neamenajat, aleea centrală. 
Seara după ora 20, tel. 
•16742898. (mp)
. •  Vând Fiat 850 stare 

hună şi piese schimb; tel. 
624262, (1967)

•  Vând apartament două 
camere. .Deva, Progresului, 
88/23 după or; 13 (t 586)

•  Vând casă, grădină, 
pămănt, Roşcani, preţ con
venabil, Iha, tel. 143. (2011)
' •  Vând Dacia înmatricu
lată, Sterra neinma- 
trieufat, tel. 212944, preţ 
negociabil. ’ (2165)
J •  Cumpăr Oltcit, «tare ; 
bună de circulaţie. Tel. 
660688.

« Vând urgent ioc de 
casă’în Deva —( canalizare, 
apă, gaz. Tei. 614423. (2177)
- •  Cumpăr urgent în 
condiţii avantajoase apar
tament 2 camere centrai. 
Tel, 617571. (2176)
• # Vând Dacia 1310, an 
fabricaţie 1986, caftii iden
titate. Tel. 728487. (7855)
! •  Vând • casă cu anexe 
In Răcâstie. Informaţii, tel 
724657; seara. . (7854)

•  S.C. Altex Trade vinde 
in Sibiu îmbrăcăminte şi 
încălţăminte, second hand, 
en gros din Olanda si Bel
gia. Tel. 069/228884. (7838)

•  Vând loc intravilan, 
cazan ţuică, Hunedoara, 
str. Zlaşti, 16 A. (7853)
4 •  Vând casă şf anexe 
gospodăreşti, sat - Archia, 
informaţii Deva, tei. 614345.

(2169)
_ •  Vând spaţiu comer- 

, cial şi dulap frigorific, O- 
1 răştie, tel. 647182, după 
ora 16. ţ (9091)
, 0  Vând copertin metalic 

pentru remorcă rusească.
Tel. 649199.........  (9694)

OFERTE

. DE SERVICII

•  Societate comercială 
;. odu i , 1 ier tea, gi 'un  
"K - utăir i i \  ,'i un oi n 
lem n% şi ţiglă. Orăş- 
tie, str. Luncii, nr. 3, tel. 
642350. (9695)

*— *—■*_ * _ ♦—*—*■—*_*—*—*—*—*— ♦ —*—*

•  Molar public < ti,
tie organizez în 1 noiem. 
brie 1995, ora 16, concurs 
£ •<> ru icupars i  postului 
de secretară-dactilograf. 
Condiţii; studii medii, cu
noştinţe de dactilografie şi 
operator calculatoare. Re
laţii tel'. 647065, 647533 Sau 
la sediul Notariatului din 
Orăştie. (9693)

LICITAŢII

•  S.C. Zarand Trans
S.A. Brad, str. Vânătorilor, 
nr. 47, anunţă organizarea 
unei licitaţii pentru reeva
luarea patrimoniului. In
formaţii la sediul societăţii, 
tel. , 651310. Depunerea o- 
fertelor este până în data 
de 10. 11. 1995, ora 10, iar 
deschiderea va avea loc 
la data de 10. 11. 1995, ora 
14, la sediul societăţii. Ga

ranţia de participare 500 000 
lei. ' (6516)

•  S.C. Farmavet SLA. Si
li o Ti;, s.i Bi caria nr, l, 
tel. 661065, vinde la lici
taţie pe 17 noiembrie 1995, 
oră 12, mijloace fixe: ca
meră frigorifică — 2 buc.; 
remorcă cisternă — 1 buc.; 
remorcă izotermă — 1 buc.; 
remorcă basculantă — 1

buc.; rafturi metalice — 30 
buc. . (1996)

ÎNC HIRIERI

0  Cauţ garsonieră sau 
apartament mobilat d£ 
închiriat. Tei. 617414,

t . (021536)

SCHIMBURI 

DE LOCUINŢE

•  Ser In b g * rscmâ ră co i- 
fort sporit, zona Progresu-

■ lui, cu apartament, tel. 
619101. (2963)

•  Schimb garsonieră cu 
apartament, VfTrid Fiat Rit- 
mo Diesel 1987, tel. 626664.'

(2160)
•  Schimb apartament trei'

:ame« , nâ centimă, B - { 
<-’ii Deva tel Bra i 655032 
şi, Deva 622950. (2010)

, 0  Schimb apartament 
două camere a  gars nieră; 
cu apartament -3 s n „ ; ,  
tel. 225474. ’ 19992))

DIVERSE

0 S.C. Arc Mflrm Prod. 
S.R.L,. Deva anunţă majo
rarea adaosului comercial' 
până ia >■(« i , s tă (2008)

•  Oferim spaţiu corner, 
cial cu vad pentru porumb 
floricele, tel. 617546. (2112).

•  Cornitetul de iniţiativă 
al A.S. Zarand Trans: pro- 

, gramul acţiunilor salariaţi
lor Brad, anunţă salariaţii, 
foştii salariaţi şi pensiona
rii S.C. Zarand Trans S.A. 
Brad că pot adera la aso
ciaţie în condiţiile Legii 
nr. 77/’94, în vederea pri
vatizării., în data de 14. 
11. 1995, ora 12, va avea 
loc şedinţa de constituire 
a Asociaţiei Zarand Trans.

(6517)

•  S.C. „Macon“ S,A. De
va, îşi anunţă intenţia de 
majorare a preţului la pro
dusele de agregate mine-’ 
râie, începând cu data de 
25. .11. 1995. (2162)

t—»•—-ş.

COMEMORĂRI

•  Duminică, 29 octom
brie, părinţii ridică pa
rastas de un an pentru 
fiul lor drag

POP SORIN 
CONSTANTIN 

1i Bisc ri< , Popa Şape 1 
•Hunedoara. (7852)

•  Cu infinită du
rere în suflet anunţăm îm
plinirea unui aii' de la 
dispariţia nepotului nostru

POP SORIN 
CONSTANTIN

Familia Avram. (7832)
•  Cu adâncă durere, fa

milia îndoliată anunţă îm
plinirea unui an de la 
moartea iuilitulu nostru 
soţ, tată, socru şi bunic

LUKACS IANOŞ 
/  (022173)

DECESE

0  Vie âmintire celui 
care a fost maistru, 
coleg şi om de înaltă 
calitate, ceasornicar,

MISCSA ' ■ ,
BARBULESCU •- 

A stat în serviciul oa
menilor o viaţă, până 
în ultima clipă. S-a 
stins aşa ,i trăit, 
•«‘te»- ţ< modest M 

h-- Mates, Orăştie.
’ ' (9692)

•  Cu durere şi com
pasiune suntem ală
turi de doamna profe
sor Ţârlea Bucura, în 
suit rirtţa < in lită .'o 
decesul mamei sale,

TÂRLEA *RAVECA
Familia Grun Gheor-' 
ghe. (211)

0  Fiica Lucia, gi
nerele Nelu şi nepoata 
Graţiela cu durere în 
suflet anunţă Înceta
rea din viaţă a celei 
care a fost mau x ;oa 
cr-H şi bunică, preo
teasa

MARIA CRfŞAN
.înmormântarea du- 

ninic i 29 ol. mbr - 
ora 13, la cimitirul din 
Streisîngeopgiu,

•  Fratele Romulus, 
cumnata Doina, nepoa
tele Nicoleta şi Ca
melia împreună cu 
soţii Gelu şi Miţică 
şi copiii Ciprian şi Ta
lia deplâng dispari
ţia fulgerătoare din 
viaţă a neuitatei lor 
soră, cumnată şi m i. 
tuşă;

preoteasa MARIA 
CRIŞAN

Dumnezeu s-o odih
nească în - pace)

$

La începutul acestei 
săptămâni firma Dacia 
Service din Deva a or
ganizat a prezentare a 
autoturismelor ARO in 
piaţa Victoriei din mu
nicipiu.

Foto: PA VEL LAZA

☆

PRIMĂRIA COMUNEI ROMOS 
JUDEŢUL HUNEDOARA 

Scoate la

UCITAÎII PUBLICA
în ziua de vineri, 10 noiembrie 1995,

•  lucrarea de introducere gaze naturale în 
comuna Romos.

Informaţii suplimentare la sediul Consi- 
- liului. local Romos. TeL 649120 (499)

S.C. „CONDOR" S.A. DEVA 
Cu sediul în Deva, str. Avram IancU, bloc

H 3.
Angajează jurisconsult.

I

AGENŢIILE DE PUBLICITATE I 
„CUVÂNTUL LIBER» ■ - j

Pentru a economisi timp #f bani, pw-1
I t e ţ i  p u b lic a  a n u n ţu r i  d e  m ic ii ş i  m a r e  p u - 1 

b lic i ta te  î n  z ia r u l f i o s t r u ,  a p e lâ n d  la  a s tm - I  

ţMîe 3® ptAfâiţate din : ' (
I ’ •  DEVA — te SEDIUL REDACŢIEI I

I
B din str. 1 Decembrie, nr. 35 (în clădirea 1 

Tribunalului judeţean) ; — la chioşcul din |  
CENTRUL MUNICIPIULUI, lângă maga-1  

t  ţinui „Comtim* ; — la chioşcul din CAR* I 
mŢlERUL MICRO 15 (staţia de autobuz |  

„ O îiso îif* ) . ■
I  •  HUNEDOARA, pe băul Dacia (tel. I 
1 716926). |
|  •  BRAD, strada Republicii (tel. |
!  650968), la sediul S.C. „MERCUR». \
I •  ORĂŞTIE, la chioşcul de lângă ma- 1 
|  qazinul „Palia». . §
i  •  HAŢEG, pe str. Progresului, nr. 11

I*'în spaţiul secţiei foto). Telefoane : 770367 ■  
770735. J

I Agenţiile ziarului nostru asigură, la i .  
Jtuxe rezonabile, publicarea cu maximă |  
ipromptitudine a tuturor anunţurilor de I 
jjmicâ şi mare publicitate. j

BANCA „DACIA FELIX“ S.A. 
SUCURSALA DEVA 

A N U N Ţ A
Vânzarea prin

LICITAŢII PUBLICA
a următoarelor bunuri mobile:

•  Autoturism Audi 80 TD înmatriculat, 
turbo — diesel, an fabricaţie 1990, 1588 cmc.

t-  preţ de pornire: 18 000 008 leL
•  Autoutilitară Renault Trafic T 413 în

matriculată, diesel, an fabricaţie 1986, 2053 
cmc.

— preţ de pornire; 20 000 000 lei. 
Licitaţia va avea loc în data de 31. 10.1995, 

ora 9,30, la sediul Băncii.
Informaţii la sediul Băncii „Dacia Fellx" 

S.A. din Deva, str. N. Bălcescu, nr. 34, unde 
autovehiculele sunt expuse sau la tel. 620796.

S.C. TOUR IMPEX COMSERV. S.R.L. DEVA 
Anunţă intenţia de mărire a adaosului co

mercial până la 100 Ia sută, începând cu 28 
.noiembrie 1995. (22113)

S.C. „SUPERSTAR COMPANY" DEVA 
Angajează pentru magazin alimentar Su- 

permarket: personal feminin, vârsta 18—35 
ani, studii: liceu; manager: studii superioare; 
două casiere-operatoare calculator, vechime min. 
5 ani. Testarea luni, 30. 16. oră 19.

Informaţii tel. 616322. (22116)
' ■■• :■■■■'■•• - ■ » ■- .■ ■ - . , ,. •-....' :

AGENŢIA DE PROTECŢIA MEDIULUI 
DEVA

Cu sediul în Deva, str. A. Vlalcu, nr. 25. 
Organizează în data de 13. 11. 1995, ora 

9,

v.v.v!

pentru ocuparea următoarelor posturi:
•  inginer chimist gradul III^l:
81 inginer construcţii hidrotehnice gr. 

H U I;
# 'contabil treapta profesională IUI. 
Dosarele pentru concurs se depun până în 

data de 10. 11. 1995,
Informaţii suplimentare la tel. 615445, 

612914.
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