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PREFECTURA JUDEȚULUI HUNEDOARA

COMUNICAT
IN ATENTIA SALARIAȚILOR 

UNITĂȚILOR MINIERE 
APARȚINÂND R.A.C. DEVA

Valabilitatea Ordonanței Guvern -entale nr. 
22/1997 privind unele măsuri de protecție ce se â. 
cordă personalului din inlnstr minieră și din ac
tivitățile de prospecțiuni geologice nu a expirat. 
Având în vedere această precizare înștiințăm per
soanele interesate să nu țină seama de zvonurile 
care circulă în legătură cu restrângerea termenului 
de aplicabilitate.

In același timp solicităm conducerilor unităților 
miniere să prezinte în fața personalului din subor
dine situația economico-financiară în contextul ac
tualei perioade șl condițiile în care se va desfășura 
activitatea în viitorul imediat, ținându-se seama de 
prioritățile în distribuirea re selor financiare pro
venite de la bugetul de stat.

Drept urmare, salariații unităților aparținând de 
Regia Autonomă a Cuprului Deva - dc-esc să be
neficieze de prevederile O.G. nr. 22 0997. o pot face 
în continuare. Cererile se pot depune la unitățile 
unde sunt salariați.

Prefect, POMPILIU BUDULAN

Cupoanele lui Ciorbea și agricultura de subzistență Oaspeți francezi la Deva
După cupoanele pentru 

privatizare ale dlui Vă- 
căroiu, iată că, pentru 
a nu se lăsa mai prejos, 
premierul Ciorbea scoa
te și el cupoanele lui 
cu care îi cam amăgește 
pe agricultori, decât să 
revigoreze agricultura, 
așa cum este scopul de
clarat. Sub masca ajuto
rului direct la producă
tor, a găsirii unei moda
lități eficiente de a sub
venționa agricultura, s-a 
convenit să fie date cu
poane de 120—132 mii lei 
pentru fiecare hectar, 
valoare ce nu acoperă 
nici pe departe cheltuie
lile necesare în vederea 
cultivării suprafeței res
pective în această toam
nă. Pe lângă faptul că 
vin cu destulă întârzie
re, mulți proprietari de 
pământ nu cunosc încă 
modalitatea de a intra 

în posesia cupoanelor șl 
modul de utilizare a lor, 
existând astfel părerea 
că efectul măsurii res
pective este o palidă în
cercare de a amelior^ 
condiția agricultorului

român în competiția du
ră cu poziția privilegiată 
a fermierului occiden
tal, punerea lor în concu
rență dezavantajându-i 
din capul locului pe cei 
ce practică agricultura 
de subzistență, adică pe 
micii proprietari de pă 
mânt din țara noastră. 
Având în vedere situa
ția actuală în care se 
găsește și realitățile cu 
care se confruntă agri
cultura românească, sunt 

multe semne de întreba
re privind relansarea a- 
cestul sector vital pen
tru existența poporului 
nostru. In condițiile când 
peste 40 la sută din 
populația ocupată își 

are ca sursă de trai ac
tivitatea agricolă și când 
guvernanții mai cred că 
tindem spre o agricultu
ră modernă și avansată 
cu minerii disponibili- 
zați șl întorși acasă să 
lucreze pământul (având 
câteva milioane de lei 
în buzunar, cu care 
nu-și pot cumpăra nici 
o treime dintr-un trac
tor la prețurile actua
le), este greu să spunem 
că ne aflăm pe calea cea

bună, care să ne permi- ț 
tă integrarea în structu- l 
rile euro-atlantice, unde ’ 
se cer îndeplinite cri- 1 
terii stricte, inclusiv în \ 
privința structurii popu- < 
lației ocupate, a produc- * 
tivității și a stabilității ț 
economiei. i

Departe de a crea o ' 
stare de concurență prin I 
reducerea sau desființa- \ 
rea taxelor vamale la < 
produsele agroalimenta- > 
re, prin îndeplinirea cu I 
o rigurozitate demnă de i 
o cauză mai bună a pro- .' 
gramului ASAL și a ) 
acordului CEFTA, ne gă- l 
sim în situația de a de- < 
veni tot mai mult de- I 
pendenți de importuri, l 
în vreme ce soarta a- t 
griculturii autohtone de- >

NICOLAE TÎRCOB

(Continuare în pag. a 2-a)

Municipiul Deva a fost 
sâmbătă, 20 septembrie 
a.c., gazda unei delegații 
a orașului și districtului 
francez Arras. Din dele
gație au făcut parte dl 
Jean Marie Vanlerenberghe, 
primarul districtului ur
ban Arras, dna, Giselle 
Bassette, viceprimar, dl 
Andre Bauzhigues, vice
președintele districtului 
Arras, dna Dominique Re
nault, consilier al distric
tului, dl Frederic Lcturcque, 
șeful cabinetului primăriei 
din Arras și dl Cristophe 
Sorîeys, jurnalist Ia ziarul 
„La Voix du Nord".

Delegația a fost primi
tă- sâmbătă dimineața, la 
primăria municipiului De
va, la recepție fiind pre- 
zenți toți membrii consi
liului și ai primăriei, in
vitați și ziariști. In cadrul 
ceremoniei respective, dl 
Mircea Muntean, primarul 
municipiului Deva, In 

a sa alocuțiune a adresat 
delegației franceze calde 
urări de bun venit pe a- 
ceste meleaguri, în reșe
dința județului Hunedoa
ra, dorindu-le să petreacă 
momente care să rămână 
de neuitat. In aceeași idee 
a vorbit și dl Gheorghe 
Barbu, președintele. Con
siliului județea.i Hunedoa
ra, care a rostit, de ase
menea, un scurt salut de 
bun venit oaspeților din 
Arras. Răspunzând, dl Jean 
Marie Vanlerenberghe, pri
marul districtului muni
cipal Arras, a exprimat 
bucuria determinată de în
tâlnirea delegației pe care 
o conduce cu meleagurile 
hunedorene, cu municipiul 
Deva și oamenii ei. Dom
nia sa a afirmat că, cu 
prilejul prezenței la De
va, se vor încheia forme
le oficiale pentru Infrăți-

(Continuare în pag. a 2-a)
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CONCURSUL CU PREMII! 
„CUVÂNTUL LIBER“- ■ 

% 

I
*

Cu prilejul apariției, în data de 22 octombrie 1997, I 
a numărului 2000 al ziarului ..Cuvântul liber" Deva, * 
redacția noastră organizează, în perioada 23 septem- | 
brie — 17 octombrie a.c., un concurs cu premii.

Cei care doresc să participe vor trebui să răspundă I 
exact la următoarele două întrebări t

1. Care este data apariției primului număr al zia* I
rului „Cuvântul ,:u-rs-u- o '

2. De când 
pagini ?opt

1.

2.

liber" Deva ? ’
apare ziarul „Cuvântul liber" Deva în I

TALON NR. 1
Rîul Marc Retezat. Lac de acumulare. Foto: ANTON SOCACI

VREMEA

* Vremea se menține J. 
«frumoasă, dar rece I 
« noaptea și dimineața, i 
j Cerul va fi mai mult * 
I senin. Vântul va sufla*
* slab la moderat din» 
ț sector nord-vestic. Di-; 
« mineața pc alocuri sel^ 

■ va forma brumă. Tem-1 
j peraturilc minime 2—7 * 
I grade C, iar maximele»
* 18—23 grade C. (Cor-1
ț neliu Sirca). 1
r I

Se acordă următoarele premii:
Premiul
Premiul
Premiul 
Tragerea

a.C.( la sediul redacției, iar premierea câștigătorului — 
în 22 octombrie, 
montului aniversar.

I w 

I* 
I

I — 300 000 lei
II — 200 000 lei |
III — 100 000 lei
la sorți va avea loc luni, 20 octombrie I 

........................ ■ ‘ . * 
cu prilejul festivității consacrate mo- | 

■» 
I

COMUNICAT
Președintele Organizației Județene I’NTCl) Hu

nedoara, dr. loan Rău, reamintește delegaților 
PNȚCn că în data do 28 septembrie 1997, va avea 
loc Conferința Județeană de alegeri la Casa de cul
tură Deva, sala mare, la ora 10, cu următoarea or
dine de zi:

1. Darea de seamă a Comitetului Județean
2. Alegerea Comitetului Județean.

• PDSR GAUTA ALI
ANȚE. Situația grea prin 
care trece România și 
neputința Guvernului 
Giorbea de a așeza lucru
rile într-o matcă norma
lă U îndârjesc pe mem- 
brii PDSR în a căuta a- 
liați la o nouă alterna
tivă pentru scoaterea ță. 
rli din impas. Se pare că 
PRM, PSM, PS, PUNR 
și-au dat acordul în a- 
cest sens.

• LA MI SE AMPLI
FICA TENSIUNILE. De
miterea generalului Pavel 
Abraham de la comanda 
Inspectoratului Poliției 
Române a declanșat lup
te intestine acute. Se 
pare că la Ministerul de 
Interne neregulile șj a-

buzurile sunt mai multe 
și mai pronunțate decât 
știe până acum cetățea. 
nul de rând.

• UDMR IȘI TEMPE
REAZĂ EXTREMIȘTII.

cam tulbură apele în 
UDMR șî in România.

• FEMEILE DIN MI. 
NERIT — LA PENSIE. 
Senatul României a a- 
doptat ordonanța nr. 39/

La întâlnirea Consiliului 
Rcpretzentanților Unio
nali do la Odorheiu Se
cuiesc, aripa temperată 
din UDMR a luat atitu
dine împotriva manifes
tărilor extremiste ale u- 
nor membri de frunte ai 
Uniunii, ca Laszlo Tokeș, 
Katona Adam, Csapo Jo
sef, Kiraly Karoly, care

1997, potrivit căreia fe
meile care lucrează în 
industria minieră se pot 
pensiona cu doi ani mai 
înainte de împlinirea vâr
stei de pens'onare, res
pectiv salariatele care au 
o vechime de cel puțin 
20 de ani în subteran, 
sau 25 de ani în eariere 
și instalații de preparare.

• LIBERAM I ROMANI ' 
AU INTRAT IN EURO
PA. Lideri al Partidului 
Național Liberal au a- 
nunțat că partidul lor a 
fost primit în Partidul 
Liberal European la Con
gresul care a avut loc la 
Bruxelles. Deocamdată — 
membru aliat, urmând ca 
după doi ani să fie pri
mit ea membru cu drep
turi depline.

• Șl’ POȘTA E MAI 
SCUMPA. începând din . 
16 septembre a.c.. Poșta I 
Romană a majorat, în | 
medie cu <,45 la sută, i 
tarifele pentru serviciile > 
poștale interne. Deci, du- 
pă numai trei luni șl ju- ț 
mătate, o nouă majora-
re a trimiterilor poștale. 
Cam des...

■— inij'.'............ 1............................ —............................................! .............. ....
■■----------------—------------------——A
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Conferință de 

tehroogie 
info’mațională — 
CompNews '97 

în perioada 3—5 octom
brie 1997 la Cluj se orga
nizează o conferință cu 
participare internațională 
de tehnologie informațio
nală, CompNews ’97, de
dicată prezentării noutăților 
soluțiilor, reglementărilor 
din domeniul întreprinză
torilor, specialiștilor, re
prezentanților autorităților 
locale.

Organizatorul este So
cietatea Maghiară Tehnico- 
Științifică din Transilva
nia, societatea civ.lă a 
specialiștilor ș, întreprin
zătorilor care activează în 
domeniul științelor tehni
ce și al științelor naturii.

Lucrările conferinței se 
desfășoară în mai multe 
pla..uri: prezentare lu
crări, expoziție, mese ro
tunde. Limba de prezen
tare este română și ma
ghiară. Se asigură tradu
cerea sincron.

Pentru informații 
plimentare și talon 
participare, specialiștii 
teresați se pot adresa 
cretariatului societății
telefoanele. 064 194042, 
sau 190825. până la data 
de 25 septembrie 1997.

Vă așteptăm cu drag 
la această manifestare I

su- 
de 
în
șe
la
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Cupoanele lui Ciorbea 
și agricultura de subzistență

Cupoanele lui Ciorbea

(Urmară din pag. 1)

vine tot mai incertă. Da
că zootehnia a fost deci
mată sistematic prin li
chidarea complexelor 
specializate, acum se ve
de că tot așa se 
petrece lucrurile și 
producția vegetali
lipsa unei piețe interne 
a cerealelor și a altor 
produse, când agriculto
rul de rând nu cunoaște 
din vreme ce se cere și 
în ce cond ții de preț se 
produce recolta, când

mai 
din

CHEMARE CĂTRE PENSIONARII 
DIN MUNICIPIUL DEVA

Partidul Pensionarilor 
din România — Organiza, 
ția municipală Deva îm
preună cu Liga pensiona
rilor municipiului Deva 

CIIEAMA 
septembrie 1997, 

în fața Casei de 
Deva, pensionarii, 
alte categorii de-

grijorătoare ale mortalității, 
insuficiența hranei zilnice, 
a medicamentelor compen
sate și gratuite fac din 
viața noastră un calvar. 
Inflația, creșterea galopan
tă a prețurilor, a taxelor, 
a serviciilor în raport cu 
indexările, scăderea pute
rii de cumpărare în aceas
tă perioadă de peste 4 
ani a pensiilor, ne trans
formă în victime incapa
bile de a supraviețui. Sun
tem în fața unui atac per
manent împotriva ființei 
poporului român, fapt ce 
nu ne poate lăsa indife
renți față de soarta noas
tră, a copiilor și a nepo
ților. Ajunși la capătul 
răbdării, nu mai nutesn 
îndura această stare tra
gică. Noi nu cerem poma
nă, ci cu mult mai puțin 
ce ni se cuvine pentru 
munca prestată — dorin
ța de a „SUPRAVIEȚUI".

Participând toți 1» aceas
tă adunare, vă apărați pen
siile, locurile de munci, 
drepturile sociale, drepturi
le elementare ia o viață 
demnă.

Dumnezeu să «c ajute I 
COMITETUL MUNICIPAL 
DEVA AL PARTIDULUI 

PENSIONARILOR

• 
ceva în această toamnă,! 
producătorii agricoli se1 
văd tot mai părăsiți și! 
derutați, sărăcia din ca-; 
se neputând să fie scoa- ■ 
să cu aceste c”"Oane.J 

reală a;• I 
•i 

cu cer- ■ 
aștep- J

se 'cresc tot 
animale, iar 
se îmbogățesc doar 
termediarii și nu există 
nici un semn că se ur
mărește să avem o țară 
bogată, cu țărani boga'ți, 
sunt puține motive (să 
nu spunem că nu sunt 
chiar deloc) să se poa
tă desluși vreo 
gie clară de 
a agriculturii 
nești. Constatând 
merge din rău în 
rău, cu șanse minime 
de a se mai putea cârpi
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puține 
export 
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vor
cu 
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strate- 
dezvoltare 

româ- 
că le 

mai

Joi, 25 
ora 11, 
cultură 
șomerii, 
favorizate la 
ADUNAREA DISPERĂRII 
pentru a protesta împo
triva situației disperate în 
care au fost aduși de gu
vernările postdecembriste.

Marginaiizarea noastră 
sistematică, salarii mici, 
pensii derizorii, ajutoare 
sociale de mizerie ne-au 
coborât pe ultima treap
tă a existenței. Cotele in.

șt Veeo^eetee-eeeeeeeeaveeeeavdt

cu aceste 
Subvenționarea 
agriculturii, după mode
lul și la nivelul occiden
tal, ar constitui 
titudine ajutorul 
tat de țărani șl promis j 
rid

I
I

î CURSUL VALUTAR î
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22 SEPTEMBRIE 1997 
dolar SUA 
marcă f“rmană 
yeni japonezi 
Ură st< riinâ 
franc elvețian 

franc francez 
lire italien„
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— 12134
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1
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Cursurile incluse în aceartâ llstâ au la baza • 

cotațn ale societăților bancare autorizate să efec-I 
tueze operațiuni pe piața valutară Prezenta llstâ | 
nu implică obligativitatea utilizării cursurilor înl 
tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări.I 
■■ ■— ■■■ —• —• —■ MHI —■“ “I ““ •

Trupa „Deimos" și nebunia vieții
Mai mult ori mai 

țin înțeleasă, actuala 
nerație de tineri abia 
trecuți de pragul adoles
cenței continuă să-și 
transmită „mesajele” așa 
cum se pricepe să o fa
că: prin ceea ce spune 
și ce face prin compor
tament. dar. de ce nu, 
și prin muzică.

Noul album „Insane", 
al tinerei trupe „Deimos”, 
lansat cu două zile în 
urmă (la Cafe-bar „Ex
pres” din Deva; poate 
fi o dovadă in acest sens 
„Insane" insea-nnă 
bunie", căci toată 
asta e o nebunie,

pu- 
ge.

„ne- 
viața 
spun

membrij grupului al că. 
rui album cupnnde 14 
piese. într-o combinație 
de stilurj (de la trash la 
muzică electronică). A- 
lături de prieteni și de 
iubitori ai genului, s-au 
aflat la acest eveniment 
al grupului, înființat cu 
doi ani în urmă. Adrian 
Popescu, redactor la pu
blicația „Heavy Metal 
Magazin", și Adrian Mi
hailov, reprezentant al 
casei de discuri producă
toare — „Bestial Re
cords" din Timișoara, ca. 
re considerau muzica lui 
„Deimos" un gen foarte 
modern, pe care puține

I
trupe din țară sunt In | 
stare să-l conceapă. .

De altfel, anul trecut I 
publicația amintită ante- ’ 
rior clasifica „Deimos" 
drept cea mai bună tru
pă de debut a anului. 
Deși prea puțin cunos- 
cuțj în Deva, cei patru 
componenți ai grupului 
— Radu Barb, Corina 
Barb, Liviu Crișan și Mi
hai Muntean (impresar 
Adi Muntean) — au la 
activ și câteva videodi- 
puri (la TVR I și Ante
na 1), următorul pas do. 
rindu-se a fi un nou al
bum.

GEORGETA BlRLA
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MARȚI. 23 SEPTEMBRIE

( TVR I )
6,00 Romania ora 6 fixl; 9,00 TVR 

Cluj-N.; 10,05 TVR lași- 11,00 TVR Ti
mișoara; 12,05 Credo (r); 13,05 Secretele 
nisipului (r); 14,10 Șeicul tr); 14,55 Bursa 
invențiilor (t); 15,05 D.a; 15.30 Eccinsiast 
’97; 16,00 Em in |b, maghiară; 17,05 ’Stra
da Libertății is); 17.35 Medicina pt. toți; 
18,00 Interactiv Tele Joc; 19.00 Sunset 
Beach (si- 20.00 Jurnal; 21,00 Indiferenții 
(dramă Italia 1985, ultima P.l: 22,35 Ac'a- 
să; 23,00 Canary Wharf (s); 23,30 Jurnal; 
23,50 Universul cunoașterii (do>;

( TVR2 )

Wharf (r); 9,00 Baywatch (r); 10,00 Cu 
ochii’n 4! (r); 10,45 Maria Callas (r); 11,35 
Sunset Beach (r); 12,30 Savannah (r); 1.3,30 
Conviețuiri; 14,30 Ce bine e acasă I (S); 
15,05 Timpul Europei (r); 16,00 Secretele 
nisipului (s); 17,00 Șeicul (s)- 18,00 Mân
drie și prejudecată (r); 19,00 Opțiuni;
20,00 Maigret și viața unui om (f.p); 21,40 
Memento; 22,00 Comorile Filmotecii TV; 
22,30 Ce-1 de făcut?; 23,30 Arhive româ
nești; 0,00 TVM Mesager; 0,30 Meridianele 
dansului.

7,00 TVM Telematinal- 8,30 Canary

(__ ANTENA I j
6,30 Tele-Dimineafa; 9,40 Viitorii] în- 

cepo azi (r); 10,30 Superman III (t/r); 12,10 
Lumină călăuzitoare (s); 13,10 D.a; 14,00 
Știri; 14,20 Pe urmele criminalilor (f-P- 
SUA 1990); 16.00 Iluzii (s); 17,00 Da- 17,30 
Teierebus; 18,00 Cafea cu parfum de fe

de către putere, 
care schimbarea 
a lucrurilor devine 
obiectiv din ce In 
mai îndepărtat.

fără de 
în bine 

un 
ce

Oaspeți francezi la Deva
(Urmare din pag. 1)

rea districtului urban 
Arras cu municipiul Deva.

După schimbarea unei 
largi palete de păreri, im
presii și cunoștințe și închi
narea tradiționalei cupe 
de șampanie, delegația dis
trictului Arras, însoțită

de gazde, a vizitat impor
tante obiective ale reșe
dinței J
Școala normală

JDrăgoi",
Spitalul județean șa. După 
amiaza oaspeții au vizitat 
baza turistică de la Cin- 
ciș. Duminică dimineața 
musafirii francezi au 
plecat spre Sibiu. (Tr. B.).

județului nostru: 
„Sabin 

Liceul Sportiv,

I
O carte de actualitate

Dumitru Rus a 
In urmă cu doi 
alcătuirea unei 
monografii, intitulată „Te- 
ritorij locuite de români 
în afara granițelor țării", 
a cărei lansare a avut 
loc joi (18 sep) la Casa 
Cărții din Deva. Apăru
tă la o editură ce a scos 
peste 30 de titluri după 
'90 (majoritatea adresân- 
du-se copiilor și elevilor), 
după cum .nționa dl 
Mircea Moloț, directorul 
Editurii Sigma Plus, car
tea tânărului profesor de 
geografie D. Rus poate 
fi atractivă, în opinia 
autorului, „nu doar pen
tru îmbogățirea culturii 
generale, dar șl ca in
strument auxiliar în pre
darea geografiei și a is
toriei în școală".

O parte dintre nume-' cărții

purces, 
ani, la 
lucrflri-

roșii invitați au ținut să 
rostească generoase cu
vinte de apreciere: dnii 
Dumitru Gâlcescu, vice- 
primarul Devei, profesorii 
Dorin Cr.șan („lucrarea

DEBUT EDITORIAL

de mare actuali- 
importanță, im

un anumit curaj

este 
tate și 
plicând 
și o mare responsabili
tate"), Liviu Popescu („a- 
ceastă lucrare acoperă a- 
cea pată albă ce există 
tn cunoștințele copiilor 
noștri"), după cum au 
exi-.at șl nelămuriri „des
cumpănitoare" privitoa
re la anumite aspecte 
prezentate In cuprinsul 

dl Mihai Cim-

bru, președintele Filialei 
locale a Asociației Cul
turale „Pro Basarabia ți 
Bucovina".

In loc de concluzie, sau 
în loc de prefață, cităm 
din prefața sem. ată de 
prof. univ. dr. Pompei 
Cocean: „Cartea prof.
Dumitru Rus încearcă In
tr-o clasică man.eră geo
grafică, de sorginte mo. 
nografică, să ne împros
păteze memoria cu în
fățișarea și destinul te
ritoriilor pierdute, de la 
Basarabia la Transnistria, 
din Cadrilater în Valea 
Timocului, ținuturi apar
ținând nu de mult a- 
proape în totalitate Ro
mâniei Mari sau aflata 
sub puternica influență 
a acesteia".

A consemnat 
GEORGETA BUCLA

if
l

I
meie (s); 19,00 Observator; 19,45 O viată 
perfectă (f.p. SUA ’89); 21,30 Legea lui 
Burke (s); 22,30 Milionarii de la...; 0,00 
Știri; 0,15 Aphrodisia.

Sledge Hammer (s): 23,15 Știri- 22,45 Dis
tratul (co. Fr. 1970); 2,45 Știri.

( PRO - TV )
( PRO - TV - DEVA }
6,15 — 7,00 Reluări (program propriu); 

22,00 — 22,15 Știri locale.

7,00 Ora 7, bună dimineața!; 9,00 Tâ
năr și neliniștit tr); 9,45 Sledge Hammer
(r) ; 10.15 MASH <s>; 10,45 Sport la mi
nut; 11,00 Tenis. Open România (d); 12,55 
Știri; 13,00 Deșteaptă-te, române! (r); 14,15 
Tenis. Open România (rez.); 14,30 Maria
(s) ; 15,30 Tânăr și neliniștit (s); 16,15
Șoapte de iubire (s); 17,00 Știri; 17,15 
Profesiunea mea — cultura; 18,25 Știri; 
18,30 Cine este șeful? (s); 19,00 Știi și 
câștigi! (cs); 19,30 Știri; 20,15 Spitalul de 
urgentă (s); 21,15 Secrete de familie (s); 
22,05 Știri; 22,15 Fam, Bundy (s); 22,45

( DEVASAT + }
8,00 — 12,30 Reluări; 13,30 Muzică; 

14,00 Videotext; 17,00 Preclosa (s); 17,40 
Desene animate; 18,05 D-c" ' '• vorbeș
te (s); 19,10 Casa de nebuni <•); 19,30
Farmacia de gardă (s); 20,00 Skokie (f); 
21,30 Lumea animalelor; 22,30 Brigada 
de șoc (s); 23,00 Apprentice To Murder 
(fj; 0,30 Serial erotic; 1,30 ' ideotexl

Ziar editat de CASA DE ’’RESA Șl EDITURA CUVÂNTUL LIBER — DEVA, societate pe acțiuni cu capital privat, înmatriculată la 
Registrul Comerțului Deva, cu nr. J/20/618/1991. Cont: 4072613110 B.C.R. Deva ; Cod fiscal 9 2116827.

Consiliul de administrație: DUMITRU GHEONEA. președinte (redactor șef); T1BER1U ISTRATE, vicepreședinte (redactor șef adjj | 
SABIN CERBU. M1NEL BODEA, N1COLAE TÎRCOE membri.

Adresa -edacheii 2700 ^eva str. 1 Decembrie, nr. 35, judelui Hunedoara. Teleioanet 211275; 212157; 211269; 225904 (corectură); . Fax i 218061.
întreaga răspundere pentru conținutul articolelor o poartă autorii acestora Redacția nu răspunde material sau moral pentru articolele neconlracla

ziarului din oropria inițiativă a colaboratorilor. Mânu scrisele (publicate sau nu) nu se înapoiază autorilor.
Tiparul exocutai la S C POLIDAVA S.A. Deva. . . • t . • t oi w
H’onrflm de lucru cu publicul t zilnic de luni pânS vineri. Intre orele 8—18, la sediul redacției fi ia telefonul 21 i?
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O nouă victorie ♦ 

românească in boxul I 
--- - % 

profesionist |
MIHAI LEU

IȘI MENȚINE | 
TITLUL MONDIAL • » 

Hunedorenilor, r>- | 
mânilor, tuturor celor , 
ce iubesc sportul lo-a I 
fost dat sâmbătă sca- • 
ra, în fața radioului j 
■au a micului ecran, I 
să trăiască marea bir • 
curte a unui nou și | 
meritat succes a! bo- « 
xerului profesionist I 
MUTAI LEU, campion • 
mondial, în versiunea | 
WBO, la categoria mij- ’ 
Jocie, învingându-1 în J 
Germania, la Aachen, | 
Pe irlandezul Michael * 
Corrulh! I

De-a lungul celor 12 . 
reprize, Mihai Leu a I 
condus lupta în ring, ’ 
impunându-se prin în- î 
teligența și tehnicita- I 
tea sa ridicată în fa- * 
fa puternicului irlan- | 
dez, mereu brutal, ba- | 
zăndu-se doar pe for- • 
ța sa in lovituri, dar | 
îndeosebi, prin Iovi- ’ 
turi cu capul (!?), aten
ționat în câteva rân- « 
duri de arbitrul de 7 
ring. Și în aceste con- | 
ditii Mihâiță și-a fă- * 
cut datoria, luptând | 
cu ardoare și punctând . 
decisiv, păstrându-și | 
centura de campion J 
mondial la categoria î 
mijlocie. I

Este a doua victorie • 
a marelui sportiv hu- | 
nedorean în boxul pro- • 
feslonlst mondial, pen- I 
tril care îl felicităm * 
cu toată căldura inimi- | 
lor noastre și îi urăm * 
mult succes de pe a- j 
cum, în viitoarea con- | 
fruntare cu america- • 
nul Oscar Iloya. I

la:ă că, după gim- . 
naște, ce ne-au adus I 
atâtea bucurii, satis- j 
facții și glorie sportu- J 
lui românesc, un alt > 
hunedorean de al nos- I 
tru, bexer profesionist * 
de renume mondial, | 
Mihai Leu, ne face să > 
tră>m clipe înălțătoare I 
sufletești.

DIVIZIA A

F.C. Argeș 
continuă 
neînvins

FC Argeș continuă să fie 
neînvins în campionatul 
Diviziei A. având o linie 
de clasament de invidiat: 
7 victorii din 7 meciuri cu 
un golaveraj bun, 14—5 și 
punctaj maxim: 21 de punc
te. însă. Argeșul a pierdut 
unu! .dintre jucătorii săi 
valoroși: golgeterul forma
ției din Trivale. omul de 
gol al argeșenilor, cu 2 jo
curi deja și, in echipa re
prezentativă. C. Barbu, ca
re a plecat în Coreea de 
Sud! întrebarea este dacă 
se va resimți lipsa vârfu
lui de atac în viitoarele jo
curi ale echipei FC Argeș?

în clasament. FC Națio
nal a urcat pe locul 2. du
pă administrarea înfrânge
rii Otelului Galati dumini
că seara, pe stadionul din 
Parcul cu Platani: 2—0. Da
că Steaua nu a reușit mal 
mult de un egal la Bacău, 
Rapid. cu o victorie chi
nuită — doar 1—0 în fața 
Soortului Studențesc, atacă 
un loc și mai sus în cla
sament. încet. Universita
tea Craiova și chiar Dina
mo adună puncte valoroa
se pentru a se regrupa în 
plutonul primelor 6 e hipe 
din clasament.

Reprezentanta noastră. 
Jiul Petroșani, în primul e- 
șalon fotbalistic al țării, are 
cea mai slabă evoluție din 
întreaga sa activitate în 
prima divizie a țării. După 
7 etape nici o victorie, nici 
măcar un punct. Mai grav 
este că e greu de crezut 
ca Jiul să mai poată fi 
sprijinit financiar în con
dițiile restructurării masi
ve a mineritului în Valea 
Jiului.
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DIVIZIA B2
b DIVIZIA D

HANDBAL
feminin

IVIZIA A
REZULTATELE ETAPEI: Foresta

Fălticeni — „U« Cluj 0—0; Univ. Cra
iova — Gl. Bistrița 4—0; Rapid — Spor
tul Stud. 1—0; F.C. Național — Otelul 
Galați 2—0; C.S.M. Reșița - Jiul Petro
șani 4—t; F.C.M. Bacău — Steaua 1—1; 
F.C.' Argeș — Petrolul 2—0; Dinamo — 
Farul C-ța 5—3; F.C. Dâmbovița — 
Ceahlăul P.N. 0—3.

CLASAMENTUL

1. F.C. Argeș 7 7 0 0 14— 5 21
2. F.C. Național 7 6 0 1 11— 5 18
3. Oțelul Galați 7 5 1 1 20— 3 16
4. Steaua 7 5 11 17— 8 16
5. Rapid 7 5 11 9—3 16
6. Univ. Craiova 7 5 0 2 18— 6 15
7. C.S.M. Reșița 7 4 12 13—12 13
8. Dinamo 7 4 0 3 15—11 12
9. Ceahlănl 7 2 2 3 10— 6 8

10. Foresta 7 2 2 3 6—6 8
11. Gl. Bistrița 7 2 2 3 9—10 8
12. F.C.M. Bacău 7151 5—7 8
13. „U" Cluj 7 1 2 4 5—9 5
14. PetroltH 7 115 6—12 4
15. Farul C-ța 7 115 6—14 4
16. F.C. Dâmbovița 7 115 5—18 4
17. Sportul Stud. 7 1 0 6 7—15 3
18. Jtai Petroșani 7 0 0 7 3—29 0

UN PUNCT PREȚIOS I 

ÎN DEPLASARE I
---------— b 

ARO-VEGA î 
DEVA 1-1 !

Sâmbătă, la ARO Câmpulung, J 
acolo unde Poli. Timișoara șt Gaz 
Metan au părăsit terenul învinse, • 
Vega Deva a reușit să obțină un I 
punct prețios, terminând la egali- ' 
tate (l—1) și ce este mai important, | 
că jocul echipei devene a fost bine I 
apreciat de publicul spectator, fiind, 2 
aplaudată echipa, în finalul par- | 
tidei. •

După cum se știe, antrenorul I 
Gheorghe Țurlea nu are la dispo- * 
ziție intregul lot de jucători, dar j 
cu toate acestea tașa cum au do- J 
vedit-o și in meciul de Cupă, câș- | 
tigat cu 2—0 de Vega, cu Inter Si- < 
biu). cei care au intrat pe teren | 
și-au făcut datoria, angajăndu-se ’ 
cu ardoare pentru un rezultat cât 
mai bun. Gazdele au deschis sco- ’ 
rul in min. 22, prin Safta, dar pre- » 
mergător înscrierii golului, tușierul | 
a ridicat steagul sus (ofsaid), insă » 
arbitrul de centru n-a luat in sea- | 
mă semnalizarea! Devenii nu s-au « 
descurajat șt și-au văzut de joc, și I 
în min. 40, Rădos își demonstrea- J 
ză clasa, înscriind cu capul, la o 
lovitură de colț: l—1. Și nu era < 
mult ca Rădos să înscrie un nou J 
gol in min. 88 !

VEGA DEVA a aliniat forma- • 
ția: Cibotaru, Răducănescu, Tăna- I 
să, Grosu, Naniu, Voinea (47 D. ' 
Gabriel), Luca, Popa, Stoian (88 |
Ghircău), Danciu (62 Stan), Rădos. J

* I
CORVINUL a fost foarte aproa- ■ 

pe de un egal la Reșița. Apărarea I 
hunedoreană a fost greu de trecut J 
și fotbaliștii de la Gloria Reșița | 
n-au reușit să înscrie decât in » 
min. 85. când Copăceanu l-a sur- | 
prins cu un șut pe portarul Ce- , 
clan. înainte de acest gol, Păcura- | 
ru a ratat o mare ocazie și apoi, ’ 
in min. 87, a fost rândul lui Cos- i 
tăchescu să poată egala, dar n-a , 
putut stăpâni balonul, aflat la 7 
metri de poarta adversă! *

J « — • —— 0 — • • MM » M

* 
I 
I
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INTR-UN DESĂVÂRȘIT

SPIRIT DE FAIR-PLAY

VICTORIA CĂLAN —
CASINO ILIA 4-0

fntr-o frumoasă ambianță de zi 
de toamnă, cu o organizare ire
proșabilă (ca întotdeauna la Călan) 
șl pe terenul de joc, partida din
tre Victoria ’90 Călan și Casino 
Ilia din Divizia D s-a desfășurat 
intr-o plăcută notă de sportivitate 
in fața unor spectatori avizați din 
partea cărora nu s-au auzit decât.. 
aplauzele.

Pentru cine nu a văzut meciul 
ar putea crede că victoria gazde
lor a fost lejeră. Nu a fost așa. 
Oaspeții au constituit o plăcută 
surpriză pentru cei prezențt: ele
vii profesorului Dăscăliță au aco
perit bine suprafața de joc, nu s-au 
mărginit deloc la o apărare aglo
merată, acționând în atac cu 3 ju
cători. Echipa lui 7 iti Alexoi, mult 
mat' experimentată cu un registru 
tactic bine pus la punct, au mizat 
deseori pe atacuri bine concepute 
la poarta lui Irimie. în consecin
ță, gazdele au dominat mai mult, 
oaspeții răspunzând cu contraata
curi destul de periculoase, cum a 
fost în min. 2, Potinteu trecând pe 
lângă gol. Scorul s-a deschis des
tul de târziu, în min. 40, Șandor, 
din marginea careului marcând 
primul gol: 1—0.

In repriza a doua, jocul se des
fășoară în același ritm, numai că 
Victoria reușește să mai puncteze 
de trei ori prin Matei, in min.60. 
după o excelentă centrare de pe 
stânga a lui Șandor în mm. 67. 
prin Câslariu, care a transformat 
o lovitură de la 11 metri și Kollo- 
man /min.- 69), după o centrare a 
lui Pap.

Run arbitrajul brigăzii Z. Ger- 
gely, I. Pană, C. Pop — Hune
doara.

VICTORIA : Munteanu, Pap, 
Pânzariu. Kolloman. Budeic (70 
Rece), Bordeian, Câșlariu (69 Du- 
mitriu) Păuna (Căruceriu), Șandor 
Surugiu, Matei (60 Gogan). CASI
NO: Irimie, Lazăr Doarvaș, Sorin 
Popa, Roman, Potinteu, Leucean, 
Kora. Notar. ‘ Sava (69 Teteșan), 
Covaci.

REMIN A SCĂPAT 
VICTORIA IN 

ULTIMUL MINUT
In etapa a doua a Cam

pionatului Diviziei A. se
ria Vest, la handbal femi
nin. Remin Deva a remizat 
(23—23) cu Oltchim II 
Râmnicu Vâlcea — echipă 
ce se suprapune cu repre
zentativa de junioare a Ro
mâniei.

Meciul a fost foarte 
strâns. inregistrându-se 
doar de câteva ori desprin
deri la o diferență de 2—3 
goluri pentru ca în final 
oaspetele să egaleze In ul
timul minut de joc. ajun
gând de la 23—21 pentru 
Remin. la 23—23 în minu
tul 60 al partidei.

Revenim în ziarul de 
mâine cu cronica acestei 
disputate întâlniri. (S.C.)

It Wife,

ț

(
i
*

REZULTATELE 
CONCURSULUI 
PRONOSPORT 

DIN 21 SEPTEMBRIE ’97
1. Atalanta — Sampdoria

0—2 3
2. Bari — Bologna

0“-0 X
3. Empoli — Lazlo

1—0 1
L Inter — Fiorentina

3—2 1
5. Juventus — Brescia

4—0 1
fi. Piacenza — Parma

1^-3 2
7. Roma — Lecce 3—1 1
8. Udinese — Milan

2—1 1
9. Vicenza — Napoli

1—1 X
10. Lucchese — Padova

2—0 t
11. Pescara — Torino

3—0 1
12. Treviso — Monza

3—0 1
13. Verona — Cagliari

2—1 1
Fond de câștiguri:

248 785 909 lei

Pagină realizată de 
SABIN CERBU

X. IDIVIZIA B

REZULTATELE ETAPEI : A.S.A. Tg. 
Mureș — Minerul Motru 2—1: Olimpia 
S.M. -— Unirea Dej 3—1; U.T.A. — Gaz 
Metan 0—2; Electroputere — F.C. Baia 
Mare 1—2; ARO C-lung — Vega Deva
1— 1; U.M. Timisoara — Dacia Pitești
2— 0; C.F.R. Cluj — Poli. Timișoara, a- 
mânat; Gloria Reșița — Corvinul Hd. 
1—0; F.C. Apullum — Inter Sibiu 2—0.

CLASAMENTU l

1. A.S.A. Tg. Mureș 7 5 11 14— 6 16
2. Olimpia S.M. 7 5 0 2 11— 7 15
3. F.C. Baia Mare 7 4 1 2 12— 9 13
4. Min. Motru 7 4 0 3 10— 7 12
5. U.M. Timișoara 7 4 0 3 11— 8 12
6. Gaz Metan 7 4 0 3 11— 8 12
7. Gloria Reșița 7 4 0 3 10—11 12
8. Unirea Dej 7 3 13 11— 8 10
9. Electroputere 7 3 13 10—10 10

10. C.F.R. Cluj 6 3 12 6— 7 10
11. Dacia Pitești 7 3 13 8—11 10
12. Poli. Timișoara 6 3 0 3 11— 9 9
13. Apullum A. Iulia 7 3 0 4 7— 8 9
14. Corvinul 7 2 14 8—10 7
15. Inter Sibiu 7 2 14 7— 9 7
16. ARO C-Iung 7 2 14 7—10 7
17. Vega Deva 7 12 4 4—11 5
18. U.T. Arad 7 115 5—13 4

4 DIVIZIA C3
REZULTATELE. ETAPEI A VII-A-: 

Petrolul Țicleni — Aluminiu Slatina 4—1* 
Rulmentul Alexandria — Drobeta Tr. 
Sev. 2—0; Min. Mătăsari — F.C. Vâlcea 
l_i; petr. Videle — Un. Petrol Drăgășani 
1—0; Mine-Ral Rovinari - Petr. Stoina 
4—1; Severnav Tr. Sev. — Termo Tr. Sev. 
0—0; Min. Uricani — Minerul Certej 3--1; 
Parângul Lonea — CFR „aransebeș 1—0; 
Arsenal Sadu — Șoimii Sibiu 3—1; Min 
Berbești — Min. Lupeni 1—1.

CLASAMENTUL
1. Rulmentul Alex. 7 5 1 1 20— 7 16
2. Drobeta Tr. Sev. 7 4 2 1 9— 4 14
3. Termo Tr. Sev. 7 4 1 2 7— 7 13
4. Min. Uricani 7 4 0 3 11—10 12
5. Arsenal Sadu 7 4 0 3 11—11 12
6. Petrolul Videle 7 3 2 2 8— 5 11
7. Minerul Berbești 7 3 1 3 14— 9 10
8. Mine-Ral Rovinari 7 3 1 3 14—11 10
9. Un. Drăgășani 7 3 1 3 9— 8 10

10. Mm. Lupeni 7 3 1 3 11—12 10
11. CFR Caransebeș 

Petrolul Țicleni
7 3 0 4 20—10 9

12. 7 3 0 4 11—10 9
13. Minerul Certej 7 3 0 4 10—12 9
14. Petrolul Stoina 7 3 0 4 10—13 9
15. Parângul Lonea 7 3 0 4 8—16 9
16. Aluminiu Slatina 7 3 0 4 4—21 9
17. Min. Mătăsari 7 2 2 3 9—11 8
18. Severnav Tr. Sev. 7 2 2 3 5— 8 8
19. FC Vâlcea 7 2 1 4 11—11 7
20. Șoimii Sibiu 7 2 1 4 8—14 7

DIVIZIA D
REZULTATELE ETAPEI 
DIN 21 SEPTEMBRIE :

Victoria Călan — Casinc Ilia 4—0
Constr. Huned. — CFR Marm. Sim. 0—0 
CSM Paroșem-Vulc. — Aurul Brad 1—0 
Metalul Crișcior — Min. Bărbăteni 2—0 
Min Aninoasa — Retezatul Hațeg 9—2 
Min. Livezeni — FC Dacia Orăștle 3—5 
Minerul Ghelari — Minerul Teliuc 2—0

CL ASAMENTUL
1. Dacia Orăștie 6 5 10 14— 6 16
2. Minerul Ghelari 6 4 0 2 11— 4 12
3. Aurul Brad 6402 7—6 12
4. CSM Paroș.-Vulc. 6 3 2 1 22— 9 11
5. Min. Aninoasa 6 3 12 16— 9 10
6. Metalul Crișcior 6 3 1 2 9—9 10
7. Victoria Călan 6 3 0 3 15— T 9
8. Constr. Huned. 6 2 2 2 10— 4 8
9. CFR Marm. Sim. 6222 5—6 8

10. Minerul Teliuc 6 2 1 3 8—8 7
11. Casino Ilia 6 2 0 4 7—11 6
12. Min. Bărbăteni 6 1 0 3 8—12
13. Retezatul Ilateg 6 1 0 5 9—39
14. Minerul Livezeni 6 0 2 4 7—17

ETAPA VIITOARE (28 sept): Min. 1
Ghelari — Victoria Călan: Casino Ilia — 1
Constr. Hd : CFR Va rin os im — CSM 1
Păros.-Vulcan: ASA Aurul Brad — Met l
Crișcior: Min. Bărbăteni — Min Ani-*
noasa. Retezatul Hațeg — Min. Livezeni - ’
FC Dacia Orăștie — Min. Teliuc. 1
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|l Viața noastră cea de toateziîeîe\ ANGAJAM REDACTORI

Respect față de limba oficială a statului
Partidul „Pentru Patrie" 

acordă atenția cuvenită 
cetățenilor români de altă 
naționalitate, sprijinind 
dreptul legitim al acesto
ra de a-și conserva carac
terul etnic, păstrându-și 
limba, dezvoltându-și cul
tura și folclorul. Este în
să imperios necesar ca 
toți cetățenii să respecte 
suveranitatea și integri
tatea statului român, în 
care trăiesc, aducându-și 
contribuția la propășirea 
economică și socială a în
tregii societăți românești.

Partidul „Pentru Pa
tries consideră că unele 
modificări aduse la Legea 
Administrației Publice Lo
cale sunt inadmisibile. To

ponimia (denumirile jude
țelor și localităților, ale re
țelei hidrografice, geografi
ce etc.) trebuie să fie unică. 
Nu se pot accepta nomen
clatoare ale localităților, 
atlase, cărți de telefoa
ne, mersuri ale trenurilor 
etc., editate multilingv.

Considerând că alterări 
ale unor denumiri au a- 
părut după 1937, când sis
temul democratic a fost 
abolit, este posibilă reve
nirea la denumirile ofi
ciale din acel an. De ase
menea, Academia Româ
nă ar putea fi forul cel 
mai autorizat de a face 
propuneri de modificare 
a unor astfel de denumiri, 
dacă ele sunt necesare.

Actele de stare civilă, 
buletinele de identitate, 
toate actele administra
tive se vor redacta numai 
în limba oficială a statu
lui r— limba română —, 
cu respectarea denumiri
lor oficiale.

Considerăm necesară re
venirea la funcționarea 
comisiei județene de de
numiri cu atribuțiile pe 
care le avea înainte de 
modificarea Legii nr. 69/ 
1991 prin Ordonanța de 
urgență a Guvernului.

Nu trebuie să existe 
îngrădiri privind utiliza
rea inscripțiilor multi
lingve sau chiar numai a 
limbii etniei căreia i se

adresează în domeniul ac
tivității culturale sau co
merciale.

Partidul „Pentru Pa
trie" propune Guvernu
lui României adoptarea 
unor reglementări prin 
care să se simplifice, în 
condițiile legii, procedu
ra de modificare, la cere
re, a numelui și a prenu
melui cetățenilor care au 
fost alterate din conside
rente conjuncturale.

Dr. inginer
CONSTANTIN IULIAN, 

președintele 
Consiliului Politic 

al Partidului 
„Pentru Patrie"
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locul I 
unde se află construcțiile fostei C.A.P. din Turdaș, ’ 
respectiv clădirea pentru sediu, magazia, adăpostu- * 
rile de animale (unele dintre acestea fiind cumpărate ț 
de diferite firme particulare). Surpriza a fost cu to- J ... .... ... , -• - 1 ---= -*--J -lî- -y
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* într-un loc părăsit de multă vreme, unde mâna gos- | 
I podarului adevărat nu s-a mai făcut simțită. Ca do-
ț vadă, la fostul sediu s-au smuls uși și ferestre, adă- |
* posturile de animale se găsesc în paragină, iar niște *
* ctaro donlnrnhilâ rn- *
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In căutarea
spiritului 

gospodăresc
Nu mai trecusem de multă vreme pe la

Regia Autonomă a 
Apelor Valea Jiului se 
transformă în societate 

comercială

tul deosebită, știind că o bună parte din patrimoniu » 
este moștenit de Asociația Agricolă „Turdășana". ♦ 
fiind de așteptat ca în acest caz să existe o preocu- 

« pare aparte pentru 
j spațiile moștenite.
* Departe de a

a menține în stare cât mai bună

sta așa, lucrurile se prezintă, ca

♦ utilaje agricole, ajunse într-o stare deplorabilă, co- * 
î lorează neplăcut peisajul.
♦ Contrastul cel mai izbitor îl creează însă starea
1 jalnică a terenurilor din incintă și din jur, unde bu-
! ruienile se află în împărăția lor, semn că seceri le J.I . - - .............-

« 
I
I«

l
I.
♦

sau coasele au ruginit de multă vreme. Nu este lipsit 
de interes ca un asemenea peisaj să fie schimbat, 
spre binele și lauda celor ce mai țin la renumele fir
mei, respectiv al asociației agricole, care în agricul
tură se înscrie, totuși, cu rezultate notabile. Vom fi 
bucuroși să consemnăm o asemenea schimbare în 
bine a lucrurilor. (N.T.)
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Printr-o hotărâre recen
tă a Consiliului județean, 
Regia Autonomă a Apei 
Valea Jiului devine socie
tate comercială pe acțiuni. 
Obiectul său de activitate 
constă în captarea, trata
rea. tiansportul, acumula
rea și distribuirea apei po
tabile în localitățile din 
Valea Jiului. canalizarea 
și epurarea apelor mena

jere uzate, prestări de 
servicii, rețele de apă și 
canalizare exterioare și 
interioare, precum și in
stalații sanitare, monta
rea, întreținerea și verifi
carea aparatelor de măsu
ră și control. Societatea 
funcționează sub autori
tatea Consiliului județean 
Hunedoara. (Tr. B.)
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Gesturi umanitare
In perioada 15—20 sep

tembrie 1997, a sosit și 
se află în județul Hune
doara o delegație umani
tară din partea Funda
ției „Ana Aslan" din Bel
gia — filiala Amitic Wa- 
risolux Anawa, delega
ție condusă de dl Mele- 
vez Michel. Delegația a 
adus ajutoare 
constând în 
medicamente, 
re, îmbrăcăminte și 
zarmament în

materiale 
alimente, 
cărucioa- 

ca- 
greutate

I % 
de 900 kg. !

Aceste ajutoare au fost ? 
distribuite Căminului Spi- | 
tal Brănișca, Căminului » 
de Copii nr. 2 din Deva, 
Leagănului de Copii din 
Hunedoara și Casei 
Fete din Orăștie.

in speranța unei cola
borări viitoare, Inspec
toratul Teritorial pentru 
Handicapați Hunedoara- 
Deva mulțumește Pe a- 
ceastă cale tuturor celor 
ce îi sunt alături.

de
I 
I 
I
I
I

Ziarul „Cuvântul libcr“ Deva angajează, 
prin concurs:

• REDACTORI
Condiții de participare la concurs:
— tineri până la vârsta de 30 de ani;
— domiciliul stabil în municipiul Deva;
— de preferință persoane cu studii supe

rioare.
Concursul va avea Ioc în

a.c., ora 10, la sediul redacției
1 Decembrie, nr. 35.

Doritorii vor depune, până la data de 20 
octombrie a.c.. Ia secretariatul redacției, cere
rea de participare la concurs, copie după di- 

I ploma de studii, autobiografic. 
I

ziua de 27 oct. 
din Deva, bdul

CENTRUL DE INSTRUIRE 
CONSOFT COMPUTER SIBIU 

j Organizează începând cu 01. 10. 1997 
I școala postliceală de informatică specializarea 
| „PROGRAMATOR CALCULATOARE I.B.M.- 
JP.C.“, cu durata de 1 an — 3 ani. 
| Informații Deva: tel. 613678, 611589. 
î CREDIT BANK DEVA
J Vinde Ia licitație publică, ce va avea loc în 
1 data de 29, 09. 1997. ora 10, Ia Judecătoria 
J Deva, birou executor judecătoresc : 
« — apartament 2 camere, situat in Deva,
1 str. Al. Sabia, bl. 3, parter.
« Informații suplimentare la telefon 211853
• sau la sediul Credit Bănk Deva.I--------------------- ------ --------------------------------  .

CREDIT BANK DEVA
• vinde la licitație publică, ce va avea loc:
| 1. In data de 24. 09. 1997, ora 10, la sediul
♦ Credit Bank Deva, bdul Decebal, bl. 8, parter:
* ------ 4--. -----

I I 

I 
î
♦
« 
I 
« 
I♦
I _ . _
’ sau la sediul Credit Bank Deva. 
!---------------------------------------------

* REGIA AUTONOMA DE GOSPODĂRIE I
* PAlliT TKT M > A £•»

4

’cepând cu data de 24 sept. 1997, începe umple- ;
* rea cu apă a instalațiilor de încălzire în vede- *
’rea verificării etanșeizării sistemului de ter-L 
’ moficare. Rugăm să luați măsuri de încheiere 1 
l a lucrărilor Ia instalațiile interioare, pentru a» 
’ evita inundarea apartamentelor. *

1

— mașină înghețată;
— mașină frișcă;
— vitrină frigorifică;
— utilaje pentru fabricarea uleiului.
2. în data de 25. 09. 1997, ora 10 :
— autominibuz Mercedes 207 D — Diesel; 

an fabricație 1986;
— autofrigorifică VOLVO F 720, an fa. 

bricație 1985.

i
i

[

______
Informații suplimentare la telefon 211853] 
la sediul Credit Bank Deva.- - - - - - - - - - - - - - - - - - l

i

COMUNALA și locativa deva 
Locatarii din blocuri sunt informați că în-l

>* •

Se știe că ploile, ceața, 
vânturile, zilele mai scur
te și nopțile mai reci sunt 
trăsăturile esențiale ale 
toamnei, în care calenda
ristic am intrat în partea 
a doua a lunii septembrie. 
Capriciile toamnei com
plică foarte mult sarcina 
conducerii automobilului. 
Condițiile meteo. uneori 
nefavorabile, valorile ri
dicate de trafic ca urma
re a campaniei agricole, 
începerea școlilor cu imi
nentele imprudențe ale 
micilor pietoni, impun 
conducătorilor auto mai 
mult ca oricând adopta
rea unei maniera preven
tive de conducere.

Anotimpul de tranzit de 
la vara cu șoselele usca
te Ia iarna cu carosabi
lul în general acoperit cu 
zăpadă, toamna oferă ce
lor de la volan „obstaco
le" pentru a căror trece
re cu bine necesită mul
tă, multă atenție. Primul 
lucru ce trebuie să-l facă

Circulația rutieră în sezonul de toamnă
automobiliștii este să con
teze în călătoriile lor pe 
un număr mai mic de ore- 
lumină. Lumina natura
lă în toate condițiile ofe
ră un plus de siguranță. 
Ca și primăvara, dar mai 
mult ca ea, toamna re
clamă o acomodare cu 
noile condiții de drum și 
trafic. Este necesară eli
minarea așa-zisului „Stil 
sportiv» de șofat, conco
mitent cu sporirea aten
ției și cu grija de a nu 
comite nici cea mai mică 
greșeală. Carosabilul, u- 
neori umed și alunecos, 
vizibilitatea în multe si
tuații redusă aduc modi
ficări substanțiale ale con
dițiilor de rulare și de 
oprire a autovehiculului.

Viteza de deplasare tre
buie corelată permanent 
cu condițiile meteo-rutie- 
re specifice locului și mo
mentului. Viteza optimă 
nu mai poate fi nici mă
car limita legală de vite
ză ci numai aceea impusă 
de condițiile concrete ca
re pot fi carosabilul foar
te alunecos, vizibilitatea 
foarte redusă, aglomerația
foarte mare ș.a.m.d. Nu 
trebuie neglijate trecerile
de pe porțiunile de drum 
cu asfalt ’ pe cele pavate
cu piatră cubică, drumu
rile în pantă și curbele
„strânse", unde perico
lul derapajului este mai
mare dacă nu se circulă
eu viteză adecvată și se 
folosesc necorespunzător

comenzile mașinii.
De foarte mare impor

tanță este mărirea distan 
ței în mers față de auto
vehiculul dinainte, fiind 
cunoscut faptul că distan
țele de frânare cresc în 
condițiile carosabilului u- 
med și alunecos.

Depășirea, manevră con
siderată pe bună drepta
te ca fiind cea mai com
plexă și mai pretențioasă 
chiar în condițiile de ca
rosabil uscat și vizibilita
te perfectă, devine în se
zonul de toamnă o com
plicație deosebit de riscan
tă, întrucât aprecierea 
distanțelor este mai difi
cilă pe timp de ploaie sau 
vizibilitate redusă.

In toate cazurile opriri
le trebuie să se facă nu
mai în locuri permise, fă

ră a se stânjeni circulația 
celorlalte autovehicule, 
iar staționarea se va face 
în afara părții carosabile 
a drumurilor.

Să nu uităm că Începe 
sezonul coliziunilor din 
spate, fapt pentru care o- 
pririle la intersecții tre
buie făcute prin reduce
rea din timp a vitezei și 
acționarea frânei cât mai 
ușor.

Dar să încheiem cu... 
începutul. Starea tehnică 
a autovehiculului, dar în 
special mecanismul de 
direcție, mecanismul de 
frânare, sistemul de cli
matizare și nu in ultimul 
rând starea pneurilor tre
buie să stea în atenția 
„șoferilor toamnei", căro
ra le reamintim că :

• Pe timp de ploaie, 
marcajele, panourile in
dicatoare și chiar semna
lizările altor autovehicu
le se disting mai greu de
cât în condiții normale.

• Pe timp de ploaie, 
pietonii, bicicliștii, moto- 
retiștii și motocicliștii co
mit mai multe impruden
țe ca de obicei

• Porțiunile de drum 
uscat pot alterna cu por
țiuni de drum umed, alu
necos.

• Porțiunile de drum 
cu vizibilitate bună pot 
alterna cu porțiuni cu 
ceață.

• în sezonul de toamnă 
veți fi în deplină sigu
ranță numai dacă condu
ceți preventiv.

• Se poate preveni nu
mai dacă știi ce ți se poa
te întâmpla.

Locotenent colonel 
MIRCEA NEGRU, 

Inspectoratul de poliție 
al județului Hunedoara

L• .............
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CUVÂNTUL LIBEOWSiMi^^

De la o carioca... 
la covorul de fachir

• •

Drumul artistului în as
censiune este un drum 
greoi și enigmatic, ce nu 
se parcurge tocmai ușor, ci 
cu multă muncă și cu ta
lent.

Tânărul SILVIU NOP- 
GEA a avut curajul să por
nească pe acest drum al 
creatorului. Totul a înce
put simplu: de la o cario- 
că dăruită de bunicul său, 
pe când era copil și iubea 
mult pictura. De atunci au 
trecut ani, în care Silviu 
a îngemănat munca și ta
lentul, încercând astfel să 
urce mai sus pe drumul ar
tistului.

Vineri, 12 sept, a.c., hu- 
nedorenii au avut prilejul 
să-1 felicite pe aCest tânăr, 
prezent la Clubul „Con
structorul" din Hunedoara 
cu o expoziție de grafică, 
din care n-a lipsit nici a- 
cel covor de fachir, de ca
re aminteam în titlu — o 
creație originală și îndrăz
neață, în același timp. Ex
poziția intitulată simplu 
„Sinteze" a reunit douăzeci 
de lucrări de grafică, fiind 
prima în orașul său natal, 
după alte două expoziții 
personale sau în grup din 
Timișoara și Caransebeș.

Născut la Hunedoara, în 
1971. din ’93 student la Ar
te Plastice (secția Grafică), 
în Timișoara, Silviu Nop- 
cea poate fi așezat prin a- 
ceastă expoziție în rândul 
cubiștilor care acordă o mai 
măre importanță desenu

lui în defavoarea culorii. 
Totuși, armonia griurilor 
aparent murdare dă savoa
re lucrărilor sale, iar tonul 
cromatic este unul al ob
scurității. Așa cum o defi
nea și poetul E. Evu. crea
ția lui Nopcea este „o scrie
re hieroglifică, un alfabet 
care se caută, transmițând 
privitorului o neliniște a- 
dâncă". Figura geometrică 
de bază, întâlnită ca un 
laitmotiv în grafica tână
rului hunedorean, este pă
tratul, pentru care mani
festă o adevărată pasiune. 
„Sintezele" lui S. Nopcea 
nu au titluri, lăsând pri
vitorului posibilitatea de-a 
percegp și interpreta crea
țiile în mod personal. Lu
crările sale au multă su
gestie, determinându-ne să 
gândim, împingându-ne 
spre o rezolvare, chiar da
că cromatica nu este una 
tocmai vie.

Publicul prezent la ex
poziție a fost receptiv șl 
plăcut impresionat, în po
fida faptului că pentru 
multi din cei prezenți,. a- 
ceste lucrări de grafică au 
fost un lucru inedit, care 
a stârnit mari tensiuni e- 
moționale.

Fie ca îndrăzneala tână
rului Silviu Nopcea să fie 
un drum deschis tuturor 
iubitorilor de grafică (și 
nu numai lor), așteptând 
alte vernisaje de acest gen, 
mult gustate de public.

ALEXANDRA SURDA

• Un gând și o ! 
i poantă la Club T j I „Pentru dobândirea virtuții îți trebuie strădanie, o 

să-ți petreci viața în căutarea celor mai bune Iu- | 
• cruri; vârtejul căutării e larg și îndepărtat, marea J 
| științei e îndepărtată și adâncă". i
» GIAMI, „Cugetări persane" '
j Președintele comisiei de examinare iese în cori- Z 
. dorul unde elevii așteaptă „rezultatul* și strigă : I

— Popescu Hie !„. Ci ne e Popescu Hie ?
— Eu, die profesor 1 — se aude o voce. j
— Ia vino încoace! Știi că ești amenințat să ră- • 

mâi repetent ? Ce este tatăl tău ? I
* — Medic. J
I — Dă fuga de-i spune să vină încoa.
« — Tata nu vine decât cu 50 000 vizita ! I

Simona Oargă (dreapta) și Marceln Pârău din 
Petroșani, câștigătoarele primei ediții a „Raliului 
frumuseții".

Gigi,
! La Costinești 
ț în septembrie 
l Limba nu poate spune și mâna nu poate scrie 
’ despre minunățiile Mării Negre, despre spațiile din 
V care vapoarele se întorc bântuite de dansul Fetei 
1 Morgane. Costineștiul, stațiunea de la malul mării 
i în care „tristețea este strict interzisă" (cum scrie 
i pe afișul care te întâmpină la intrare), este un loc 
ț perindat cu precădere de către tineri. Chiar la în- 
ț ceputul toamnei, când soarele nu prea se făcea văzut 
• din cauza picăturilor reci și mari de ploaie, veselia 
\ și tinerețea te întâmpinau pretutindeni. Bazarele, atât 
i de căutate și vizitate de către orice turist care ajun- 
. ge la mare, acum parcă se cam împuținaseră. Mai 
i erau doar câteva, pe ici, pe colo... Tot Costineștiul a 

fost la începutul lui septembrie gazda desfășurării 
unui curs de reporter pentru tinerii jurnaliști veniți 
din întreaga țară. Dar, din păcate, organizarea nu 
a fost pe măsura așteptărilor.

Seara, era minunat să admiri apusul soarelui, 
auzind în același timp șopotul valurilor și urmă
rind zborul pescărușilor, să te plimbi pe faleză (deși 

\ vremea era răcoroasă), iar mai apoi să privești ră
săritul soarelui, acel peisaj splendid, unic în felul 
său,. Ce mai conta că afară plouă, că vara se sfâr- 
șește pe zi ce trece și că începe toamna?! Important 

L este, că am trăit câteva clipe minunate acolo, lângă ’ 
' valurile înspumate ale mării, undeva, ceva mai de- \ 
1 parte de aerul poluat al Devei. (
\ MONICA NICOLETA ZDRENGHEA, ’
> elevă \

Emoții, impresii, 
speranțe...

Emoții... Neliniște, fră
mântare sau poate simplă 
curiozitate. Și dincolo de 
acestea, nelipsita întreba
re: „oare cum va fi?" În
cerc să îmi imaginez ce se 
va întâmpla in prima zi 
de liceu, dar gândurile îmi 
zboară departe. Îmi formez 
o lume proprie, cu prea 
multe amintiri și vise, pe 
care o refuz. Este o lume 
ireală, născută din imagi
nația sau din dorința mea.

îmi vin în minte idei, 
imagini noi, trec prin stări 
sufletești pe care nu le-am 
mai trăit, mai sunt doar 
câteva clipe. dar timpul 
trece atât de greu!

Impresii... Pășesc spre un 
alt drum, către o altă ca
le și caut. încerc să mă 
regăsesc. Vreau să fiu op
timistă. încerc să mă con
ving că anii care vor ur
ma vor fi mai frumoși. 
Timpul nu îmi dă răgazul 
să visez. Liceul se zărește 
semeț, domină împrejuri
mile și ne ascultă idealuri

le. Poartă în el emoția a- 
tâtor glasuri, atâtea suspi
ne, atâtea dorințe. Mi se 
deschide o ușă și treo un 
prag...

Speranțe... Este momen
tul să privesc spre viitor. 
Cred în anii de liceu, sunt 
sigură că el mă vor purta 
spre maturizarea cugetu
lui și spre împlinirea idea
lurilor mele. Este un mo
ment important din viața 
mea, pe care îl .trăiesc cu 
naivitatea șl inocența co
pilăriei. Peste ani, acest 
moment va fi o amintire 
frumoasă. De la anii de li
ceu aștept frumusețe și îm
plinirea unor vise.

Mai arunc o privire spre 
trecut și lacrima care îmi 
tremură în sita genelor se 
transformă în speranță. Se 
lasă o tăcere grea, pe care 
reușesc să o înving, șop
tind cu emoție: SUNT LA 
LICEU!...

MANUELA RUSU, 
elevă, Brad

„Nu e drept să-mi în
toarcă spatele, după ce 
m-a făcut să o iubesc din 
tot sufletul, după ce mi-a 
dat cele mai frumoase vi
se și speranțe, după toate 
proiectele pe care le a- 
veam pentru viitor. Nu 
e drept să nu mă mai iu 
bească! E obligația el să 
repare tot ce a distrus in 
mine!"

Da, nu e drept să fim 
părăsiți de cel pe care ii 
iubim, nu e drept să nu 
mai fim iubiți, nu e drept 
să ni se sfarme visele, nu 
e drept să fie spulberate 
toate proiectele noastre 
frumoase. Și câte și câte 
nedreptăți sunt în viață, 
Gigi... Sunt nedreptăți ce 
intră în legile scrise și 
sunt nedreptăți ce țin de 
legile nescrise ale sufle
tului. Dacă cineva îți dă
râmă casa poți să-l dai în 
judecată, îți poate plăti 
paguba, dar ce te faci 
când cineva ți-a furat su
fletul și apoi ți-a nesoco
tit iubirea, dacă te-a pă
răsit?...

Dragostea este sau nu * 
este, ea nu poate fi cum- 1 
părată și cu atât mai pu- F 
țin nu poți obliga pe ni- i 
meni să iubească dacă su- r 
fletul îi spune altfel. Iu- • 
birea nu este obligația ni- L 
mănui, chiar dacă cea mai F 
mare poruncă este „să-ți [ 
iubești semenul tău ca pe r 
tine însuți", între aceas-ți 
ta și dragostea dintre oii 
femeie și un bărbat este JJ 
oarecare diferență. Nu | ‘ 
crezi? *'

Părerea mea este că orț. 
trebui să accepți această« 
„nedreptate". Nu poți o-l. 
bliga pe nimeni să te iu- Ti 
bească. încearcă să păs- 
trezi ce a fost frumos și * 
valoros în relația voastră « 
și să accepți faptul că ea l 
nu te iubește. Iubirea es- | 
te un miracol și miraco- * 
lele nu se pot face să fie, * 
tocmai de aceea sunt nu- V 

"mite astfel. Iubirea este ( 
sau nu este, nu o poți o- T; 
bliga să fie. Și dacă iu- 
birea presupune libertate, î 
dă-i și ei libertatea de a* 
nu te mai iubi.

■
INA DELEANU

I

Aflat în turneu de pro
moție a albumului. Perry 
intră într-un magazin de 
diSburi și este rugat de 
un puști să-j dea un au
tograf, Când ia discul în 
mână. Perry observă că 
nu este discul său ci este 
un disc al grupului Aero- 
smitli. Nu era un disc nou 
de studio ci era o compi
lație. Casa de discuri Co 
lumbia s-a săturat de lun
ga perioadă de absență a 
grupului și deoarece no
tele de. plată începeau din 
nou să se adune în octom
brie 1980 lansează culege
rea Aerosmith — Greatest 
Hits. Culegerea s-a bucu
rat de. un imens succes pe 
ea figurând aproape toate 
succesele lansate de Aero

Music box Aerosmith (XI)
smith de la debut și pâ
nă la declin: Dream ®n/ 
Same Old Song And Dance/ 
Sweet Emotion/ Walk This 
Way/ Last Child/ Back In 
The Saddle/ Draw The 
Line/ Kings And Queens/ 
Come Together și Remem
ber (Walking In The Sand).

După apariția culegerii 
Whitford revine la Aero
smith cu gândul să lucre
ze alături de ei, dar când 
a văzut că nu fac nimic, se 
concentrează din nou asu
pra proiectului Whitford — 
Șt. Holmes. Revenit după 
aproape un an de absen
ță Tyler încearcă să refa

■ • ■ ■ • ■ ••• , • ■ ■ 
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că grupul Aerosmith. La su
gestia producătorului Jack 
Douglas, Steven îl înlocu
iește pe Whitford cu Rick 
Dufay. în paralel Joe Perry 
realizează albumul „I’ve 
Got The Rock’N’Roll A- 
gain". tot cu producătorul 
Collins, ce se vinde în 
250 000 de exemplare. Pe 
acest disc solistul vocal e- 
ra Charlie Farren.

In vara lui 1981 grupul 
Whitford — St. Holmes 
pleacă într-un turneu în
să, spre nenorocul lui Brad, 
Derek este chemat din nou 
în grupul Iul Ted Nugent 
și astfel proiectul s-a des

trămat. Rămas singur, Brad 
încearcă să revină la Ae
rosmith însă locul său e- 
ra ocupat deja de Rick 
Dufay, așa că a fost ne
voit să accepte colaborarea 
cu Rex Smith (un alt star 
american).

Deși grupul Aerosmith 
încerca să înregistreze un 
nou album, Dufay (un tip 
destul de impulsiv) se cear
tă cu Tyler pe care-1 fa
ce „drogat și bețiv ratat” 
și îl trimite la o clinică de 
dezintoxicare, astfel grupul 
fiind din nou inactiv. Kra
mer, Hamilton și Crespo 
formează un proiect cu so

wvlvXvi* » • « ‘ »■»■» *_■ * * * * * *

listul Marge Raymond (ex. 
Flame). Ei abandonează 
proiectul când Dufay anun
ță că Tyler a ieșit din cli
nica din Miami lucid și 
gata să înceapă lucrul la 
mult așteptatul disc. Chiar 
dacă atmosfera din grup 
este tensionată, ei reușesc 
să scrie niște melodii ex
celente pe care le includ 
pe viitorul disc. După trei 
ani de absență în luna oc
tombrie 1982 apare albu
mul „Rock In A Hard 
Place", care surprinde prin 
calitatea compozițiilor ce 
amintesc de vremurile bu
ne ale lui Aerosmith. Deși 
albumul este reușit, grupul 
Aerosmith nu se impune 
în vârful ierarhiei rock din 
Amc-t!' 1 său fii- 

luat de ^lupuri cum ar fi 
Van Halen și Def Leppard 
adepte ale unui stil mal 
agresiv.

Joe Perry Project plea
că într-un turneu american 
ce va cuprinde 20 de sho
wuri, noul membru al gru
pului fiind nimeni altul 
decât Brad Whitford.

In 1983 grupul Aerosmith 
are și el un turneu în A* 
merica și Canada. Tylev 
alternând perioadele de lu
ciditate cu cele în care re
vine la vechile metehne. 
Lui Tyler începea să-i fie 
dor de perioada când gru
pul era favoritul No. 1 al 
Americii si de vechiul său 
prieten Perry

— vi urma —
II Piti.X SitUEȘAN
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ftBERBEC

întâlnire cu un prieten. Variație în sfera relații- ft 
lor sentimentale. O problemă de sănătate se va re- ft 
zolva. Succes la un examen. Ordine de zi încărcată, • 
Un dușman trage sfori pentru a -— ---------- -
Vă veți ocupa de problemele apărute în gospodărie.

ft

4

lor sentimentale. O problemă de sănătate se va re- ft 
' e de zi încărcată, i 

___  ‘ ' i vă face necazuri, 
veți ocupa de problemele apărute în gospodărie.

TAUR
întâlniri cu oameni importanți. Vă interesează 

mod deosebit problemele profesionale. Lipsă deîn mod deosebit problemele profesionale. Lipsă de 
- răbdare. Situația dv familială se va îmbunătăți sim- 
i țitor. Aveți nevoie de ieșire la aer în natură. Vă veți 
J consolida relația cu persoana iubită. Este posibil ca 
ft partenerul dv. de viață să plece într-o călătorie. 
| GEMENI
; Sunteți mai cooperant și veți semna un contract 
1 avantajos. Dorință mare de manifestare. Relații bune 
1 cu prietenii. Telefonul așteptat va întârzia. Program ft 
/încărcat la sfârșit de săptămână. Mai bine plecați în i 
^excursie. Decizie la care nu v-ați așteptat j

ft RAC ft
t Nu așteptați rezultate imediate ale proiectelor ft 
? dv. Tranzacțiile comerciale sunt riscante. Nu înche- ■
* iați joi vreo afacere doar dacă este pe plan sentl- 1 
ft mental. Nu vă lăsați pradă comodității. Ajutați-vă pă- ft 
’ rinții în probleme domestice. Veți ridica o sumă de ț
• bani. Vă pregătiți de o călătorie.

LEU
Iritarea vă complică relațiile cu ceilalți. Tensiu

nile se diminuează, relația cu persoana iubită merge 
spre bine. Sunteți receptiv la problemele celor din 
jur. Ați vrea să intrați intr-un magazin să cumpă
rați de toate. Dacă bugetul vă permite, dați curs a- 
cestui impuls. Călătoriile lungi nu vă pricsc. Suspi
ciuni neîntemeiate.

Dacă doriți să aflați ce sumă ați putea primi pentru acțiunile pe care le dețineți nu trebuie 
decât să vă deplasați până la cel mai apropiat sediu Gelsor.

Doriți să aflați 
valoarea 

certihcatulu 
dumneavoastră 

de acționar?

*

i
j* i 
\ 
4
ft 

ft 

*

I
I

V

ft 

ft

fecioara
Ați putea câștiga intr-o dispută cu colegii de ser

viciu. Inițiativele dv «unt apreciate de șefi. Joi, o zi 
nu prea bună pentru ca a doua zi să fiți in formă. 
Energia dv este la cote maxime. Speculațiile vă avan
tajează. O rudenie are nevoie de sprijin in probleme 
de sănătate.

balanța
.■ Familia este alături de dv și vă dă un sentiment 
| de siguranță. Ați putea câștiga bani fără mari efor
ii tun. Relații bune cu partenerul de afaceri. Energie 
J fizică și mentală. Posibile migrene. Popularitatea dv 
» crește vertiginos. Șanse de a câștiga un proces, da- 
ft că-î aveți.

' SCORPION
J Veți cunoaște o persoană de sex opus. Vă pre- 
ft ocupă îndeosebi profesia. S-ar putea să fiți atras în- 
4 tr-o afacere secretă. Surprizele plăcute se pot ține 
’ lanț. Veți deveni comod. Ideile dv sunt excelente, 

1 dar corectitudinea lasă de dorit. Un prieten vă va fi 
alături, ceea ce vă creează bună dispoziție.

SĂGETĂTOR
Vă urmărește ideea abordării unui nou domeniu. 

Miercuri, plecați în delegație și veți cunoaște multă 
lume. La slujbă se vor rezolva probleme financiare. 
Evitați discuțiile în contradictoriu cu colegii de ser
viciu. întâlnirea cu prietenii vă va remonta. Vi se 
face o ofertă care v-ar putea aduce mulți bani. Veți 
fi în centrul atenției. Relația cu superiorii se ame
liorează.

J 
ft 
ft l I I
ft 
I 

ft 
ft 
ft 
ft 1 
J ft 
ft 11•
ft1 I 
ft 
ft 1

>

Gelsor vă oferă 
consultanță gratuit.

Cunoscând cotația pe piață a acțiunilor, veți putea lua, in cunoștință de cauză, decizia de a 
le vinde sau de a Ie păstra. Vizita la sediul Gelsor și consultanța acordată nu vă obligă cu 
nimic. Veți avea tot timpul să reflectați asupra problemei și, dacă vă decideți să vindeți cer
tificatul, Gelsor va încheia pentru dumneavoastră o tranzacție avantajoasă.

Agenția Gelsor — Deva, bdul Decebal, bloc R, parter, tel. 054/233492.

NOU!
GOSPODARI, acum pentru animalele din gospo • 
dăria d-voastră, S.Q CICO5IH MKOEĂ 5.K.L 
oferă renumitele concentrate furajere ale firmei 
AGROKOMPLEX CENTRAL SOYA Rt 
la pungi de 5 Kg și saci de 30 Kg la cele mai mici 
prețuri.
Căutăm societăți comerciale interesate in distri - 
buția acestora prin magazine.
Informații la tel. 054/661166; 054/219234 sau la 
sediu! societății din Simeria Veche ifr.85

I SOCIETATEA COMERCIALA J
I,.AUTOPARTYTRANS“ S.R.L. DEVA

Vinde prin DEPOZITUL MAGAZIN. DIN STR DE a 
IPOZITELOR. NR 17 [SITUAT (N INCINTA S.C. ROM | 

CAMION DEVA) ■I MĂRFURI DE CALITATE EUROPEANA DIN IMPORT I 
LA PRETURI ACCESIBILE; |I _ PAL MELAMINAT IN 20 NUANȚE I

! _ FOLIE CANT ASORTAI DE 19 p 28 mm |
I — 8LATURI BUCĂTĂRIE CU SUPRAFAȚA TERMO ■ 
! IZOLATA i
| — CHIUVETE (NOX MARCA BLACO

9W5M

i

INFORMARE
CAPRICORN

Nai tratați cu indiferență problema de sănătate, 
ci mergeți la medic. Scurtă deplasare. Aprecieri și 
invidii asupra rezultatelor muncii dv. Vineri, o zi no
rocoasă, căci puteți câștiga bani sau primi un cadou. 
Sunteți plin de farmec, veți primi un cadou. Se pune 
problema unei călătorii la mare distanță.

VĂRSĂTOR
avea câștig de cauză. UnIntr-o controversă veți 

prieten aflat la mare distanță vă trimite o veste. Dis
poziție spre cheltuieli exagerate. Inițiativele dv se 
vor bucura de succes. Putere mare de muncă. Veți 
pune în practică idei proprii și familia vă va ajuta. 
Multe persoane vor fi interesate de o colaborare cu 
dv. Activitățile intelectuale vă avantajează.

I 
ft 
ft 
ft 
ft 
ft 
ft 
ft 
ft 
ft 
ft 
ft
j PEȘTI
! Șansă la bani. Ați putea avea câștiguri datorate 
I unor operații economice reușite. Rezultat pozitiv la 
ft un examen. Starea psihică nu-i dintre cele mai bune, 
j Relațiile pe care le faceți vă vor fi de mare ajutor, 
i Intenționați să investiți pe termen lung, dar aveți ne- 
| voie de un colaborator serios.
I *

i

RENEL — GTDEE BUCUREȘTI, FTDEE 
DEVA, — strada George Enescu, nr. 39, telefon 
nr. 215750, intenționează să solicite de la R.A. 
Apele Române — Filiala Oradea, avizul de 
gospodărire a apelor pentru realizarea lucră
rilor dc reparație capitală la LEA 20 KV Buceș 
— OB I — Derivație Dupăpiatră, amplasate 
în comuna Buceș, localitatea Buceș-Dupăpia- 
tră, județul Hunedoara.

Această solicitare de aviz este conformă 
cu prevederile Legii apelor, nr. 107/1996.

Persoanele care doresc să obțină infor
mații suplimentare cu privire la solicitarea 
avizului de gospodărirea apelorf sau care do
resc să transmită sugestii și recomandări, se 
pot adresa FTDEE Deva, la adresa sus-men- 
ționată, până la data de 25. 09. 1997.

I — ACCESORII MOBILA (balamale zincafe eu a* I 
runcător, șuruburi; balamale, îmbinare și confirmare. ■

I mânere diferite mârimi și nuanțe) I
— BORDURA PVC de 19 și 28 mm în nuanțe di I ferite
— ORNAMENTE. DIFERITE PROFILE Șl CULORI I — GLISIER DIFERITE DIMENSIUNI
— ȘINA CULISAR I— ROTILE MOBILA
— BALAMALE UȘI STICLA MOBILA

(PROGRAM DE LUCRU: ZILNIC ORA 740, ORA 17, 
inclusiv SAMBATA.

| INFORMAȚII SUPLIMENTARE TELEFON NR. 054/

RECEP PLUS
CALCULATOARE 

IMPRIMANTE 
COPIATOARE 

(OgVA Bd DECEDAI— Bl. f» 
Tel. 212726 218205

W,Wt
:

—
£
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IMPORTANT!
S.C. „SCORPION COMPANY** SRL vin-;! 

i fără concurență urfnătoarele;! 
£ 

iei/;! . t 
;! 

— .>
lei/;

:•
1

i 
£

£

R, ♦O'—' ■*.• 1
Șj le la prețuri 

produse:
PUI IMPORT UNGARIA — 17 900 
kg. inclusiv TVA 
PULPE PUI. IMPORT UNGARIA 
22 000 lei/kg inclusiv TVA 
FAINA ALBA. ..BL 55** — 3 400 
kg, inclusiv TVA. ambalată la 1 kg 
FAINA ALBA ..BL 55‘* — 2 500 lei 
kg. inclusiv TVA. ambalată in saci de 
50 kg

Desfacerea se face prin depozitele din : 
— C-tin Bursan. nr. 1. Hunedoara;
— Stand nr. 1 — Complexul SintubalmJ 
-— DEVIL (fabrica de lapte) Deva, sau pe! 

bază de comandă, la telefoanele 717439.! 
232181. !

> t

>

I
I
B

I
I

I

I
I

GRUPUL ȘCOLAR CALAN 
ANUNȚA

Licitație pentru achiziționarea ; două cal
culatoare IBM pc 586. Ofertanții se pot adresa 
la secretariatul liceului, telefon 730610. Lici
tația va avea loc pe data de 30 septembrie a.c„ 
ora 9, Ia sediul liceului.

GRUPUL ȘCOLAR CĂLAN 
ANUNȚA

Scoaterea la licitație a lucrărilor de dera
tizare. Informații Ia tel. 730610. Licitația va 
avea loc pe data de 30 septembrie a.e., ora 9, 
la sediul liceului.

5 SC FARES SA ORÂȘT1E ;
5 Oferă spre vânzare 3 remorci auto de 5; 
S tone. ;
5 Relații suplimentare puteți solicita la tele-1 
Ș fon nr. 054/647573, int. 55.

CÂND PERFORMANȚA 

CONTEAZĂ CU ADEVĂRAT...
Dumneavoastră sunteți genul de șofer care pretinde de la uleiul de motor înaltă performanță zi de zi. De ce ? 
Pentru că asta contează cu adevărat pentru dvs. lată de ce ar trebui să folosiți același ulei pe care îl folosesc și 
mașinile de Formula 1.

Texaco Havoline Formula 3 Sponsorii Formulei 1 în Europa

iri. u.i......... . . ”

Havoline
FORMULA

în comparație cu uleiurile de calitate inferioară, Texaco 
Havoline Formula 3 menține motorul autoturismelor 
mai curat și cu mai puține depuneri. Astfel, un motor 
curat va însemna un grad redus de uzură și coroziune, 
piese cu o viață mai lungă, economie de combustibil și 
consum redus de ulei.

Pentru detalii lespre gama completă de produse Texaco contactați ne la:
DUCO1L S.R.L., Tel.: 057 259 318 / Fax: 057 259 514 S.C. STAR OIL S.R.L., Tel.: 064 438 027 1 Fax: 064 435 327 
311852 COMATC IM S.A., Tel. 01 24 07 055 / Fax: 01 42 09 916.

TEXACO
Motor Oils

RETCO S.R.L., Tel.: 068-
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I VÂNZĂRI - 
l CUMPĂRĂRI
• Vând apartament trei 

camere Gojdu, multiple 
îmbunătățiri, avantajos.
218116. (7850)

• Â'OU! Centrale 
termice -utomatizate, 
HERMAN SICO etc. I- 
talia, Germania, orice 
combustibil, capaci- 
tate. Distribuitor a- 
utorizat, Imperial O- 
răștie. 054/612580.

(2381)

• Vând loc casă intra* 
vilan, 32 ari, posibilități 
racordare gaz. Simcria, 
661164. Fam. Popovici.

(0912065)

• Vând casă în Pojoga,
nr. 121, 621191, după ora 
18 (0912066)

• Vând apartament două
camere. Deva, N. Bălcescu. 
Informații telefon 069/ 
553057. (2771)

• Vând casă, curte, Si* 
meria, str. Teilor, nr. 4.

(2835)
• Vând garsonieră, zona 

Dorobanți. Telefon 214854.
(2876)

• Vând teren intravilan,
35 ari, zona A, Vlaicu, De
va. Telefon 617212. (2865)

• Vând VW Passat Die
sel înmatriculat, an fabri
cație ’981. Telefoane 615935, 
2218 a. (2871)

SC Folmar Grup Lu- 
peni produce și comercia
lizează folie de polietilenă 
și ambalaje de folie. Te
lefon 560833. (2739)

• Vând urgent și con
venabil Renault 11, cu car
te identitate și Peugeot 
305. Telefoane 051/224117; 
233354. (3599)

• Vând cliioșc tip Ga
lați și societate SRL. Pen

tru informații suplimenta
re, relații telefon 230874.

(2741)
• Vând apartament do

uă camere. ultracentral. 
Telefon 232891. (2740)

• Vând calculator por
tabil Compaq model Con
tura 4000 Laptop, preț 900 
USD. Informații Ia telefon 
233266, zilnic între orele 
7,30—15,30. (7949)

• Spray contra ejaculă
rii rapide, medicamente 
potentă, frigiditate, afro* 
disiace, 01-6376273. 018/
606134. (OP)

• Vând apartament do
uă camere decomandate, 
etaj 2, str. Liliacului. In
formații telefon 232131, în
tre 8—15. (2836)

• Vând Dacia 1310, an 
fabricație 1990, preț 3 500 
DM. Telefon 623618. (2830)

• Vând casă, curte, gră
dină. Călan, telefon 730412.

(2820)
• Vând casă două came

re, cu baie și anexe gos
podărești, motoretă Mobra 
50 în bună stare, drujbă în 
stare bună, masă cu motor 
pentru făcut păsat și cir
cular tăiat lemn, Leșnic, 
nr. 86. (2812)

• Vând sobe teracotă
verde închis, plus bej, ma
să biliard 9 picioare. Tele
fon 661438. (2810)

• SC Comindprest SRL
Deva vinde jaluzele ori
zontale din plastic, import 
Mexic, 90 x 160 cm, cu 
53 226 lei/mp, inclusiv TVA. 
Comenzi și informații la 
telefon 223589. (2837)

• Vând apartament pa
tru camere, Simeria, str. 
1 Decembrie, bl. 6, sc. D, 
ap. 18. (2840)

• Vând apartament 3 ca
mere în Brad, zonă cen
trală, bun pentru privati
zare, la parter. Telefon 
650913. (7932)

• Vând Moskvici 1500.
Informații satul Căstău, 
nr. 174. (2845)

• Vând mobilă Moțul
Brad și aparat mărit foto. 
Telefon 211183. (2849)

• Vând casă, grădină 
Bârsău, garsonieră central, 
parter Deva, două tractoa
re U 650 M, cu tot setul 
de mașini agricole. Bâr
său nr. 173, telefon 627840.

(2820)

• Vând teren arabil și 
intravilan în orașul Brad. 
Informații telefon 218771.

(2847)
• Vând apartament do*,

uă camere ultracentral, o- 
cupabil imediat. Deva, te
lefon 623424. (2733)

• Cumpăr repatriere pen
tru autoturism peste 8 
ani. Telefon 660349. (2855)

• Vând autocamion mo
tor Saviem, 5 tone, cu pre
lată. Tel. 657010. (6924)

• Vând garsonieră Orăș-
tie, str. Pricazului, bloc 8, 
ap. 14, 7 500 000, negocia
bil. (2386)

• Vând casă cu grădină
mare, preț 150 de milioa
ne, negociabil. Peștișu Ma
re, 310. (1052)

• Vând garaj, zona Bui-
turi, și apartament 4 ca
mere. Informații telefon 
724274. (2208)

• Vând tractor U 650,
remorcă tractor 7 tone. 
Tel. 650223. (6927)

• S.C. TRANS SĂLAJ 
vinde prin licitație, în fie. 
care joi, ora 10,00, autobu
ze, autoutilitare, autoca
mioane, în stare de func
ționare, Ia prețuri avanta
joase. Relații la telefon 
060-661142; 612701.

• Societate germa- 
no-română cumpără 
hală industrială 50 m x 
20 m x 6 m (dimen
siuni apropiate), în zo
nele Deva, Simeria, Hu
nedoara, Orăștie, plus 
teren aferent halei de 
4 000—5 000 mp. In
formații la telefon 092/ 
232626, între orele 
7—20. (2816)

• S.C. DEVASAT SRL 
anunță intenția de majo
rare a tarifelor.

• SC SIGMA PLUS SRL
Deva, avizată de Ministe
rul Invăță.nâ-tului, or
ganizează începând cu da
ta de 6 octombrie cursuri 
de operatori calculatoare 
și de contabilitate asista
tă pe calculator. Informa
ții: Deva, Al. Progresului, 
bl. B, sc. C, ap. 24, tel. 
218795 sau 212661, între 
orele 9—17. (2857)

• Cooperativa Arta Mo
dei Deva anunță intenția 
de majorare a tarifelor Ia 
prestări servicii, începând 
cu data de 20 octombrie 
1997. (2851/
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• Vindem brutărie 
cu societate, Băcia, 
113. Telefon 672166.

(2814)

• Consiliul local 
Zam anunță pe toți 
cei interesați că înce
pând de vineri 26 
septembrie 1997 se 
deschide săptămânal 
piața agroalimentară.

(2783/

• Școala Sanitară 
Postliceală Carol Da
vila București, Filia
la Orăștie, face inscri. 
eri până în data de 
26. 09. 1997, pentru a- 
nul de învățământ 
1997—1998, specialita
tea asistent medical 
generalist. Înscrierile 
se fac zilnic, la secre
tariatul școlii, din ca
drul spitalului vechi, 
Orăștie. (2387/

Oferte de L servicii

Pentru instalații de încălzire centrală:
- RADIATOARE DIN FONTÂ
- GA2LANE (Î4KW) DIN FONTA, 
pe cărbune sau gaxe.
Td.0im0î620/4203885; 094644225

• Vând făină albă, 
tip 480, preț 1800 lei, 
fără TVA. Informații 
tel. 054/641918. (2376)

>—*—* Ol» ■

nitEBSE
• Managerul SO Agro- 

mec SA Călan convoacă 
adunarea generală extra
ordinară a acționarilor in 
data de 1 octombrie 1997, 
ora 10, la sediul socie
tății. In caz că nu - se în
trunește cvorumul necesar 
se convoacă a doua a- 
dunare pe data de 15 oc
tombrie 1997, în același loc, 
la aceeași dată și oră.

(7931)

• SC Coturnix Im
port Export SRL, cu 
sediul în Deva, bdul 
L'bertății, bl A, sc. 
E, angajează agenți co
merciali pentru pro
duse chimico.casnice 
și cosmetice. Condiții: 
vârsta maximă 25—35 
ani, studii medii, ex
periență in domeniu. 
Relații la sediul fir- 
mej între orele 8—18.

(2833/
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• Soția Angela, co
piii Roxana și Bog. 
dan, cu imensă tristețe 
și nemărginită durere 
anunță |ncetarea din 
viață a celui ce a fost 
un soț iubitor și un 
părinte devotat 
Prof. MÂRZA PAVEL 
la numai 60 de ani, 
doborât de o boală ne
miloasă.

Corpul neînsuflețit 
este depus în Sala de 
sport a Liceului Pe
dagogic „Sabin Drăgoi" 
Deva.

Ceremonia funerară 
va avea loc miercuri, 
24 septembrie 1997, ora 
12. la Liceul Pedago
gic, iar înhumarea la 
cimitirul din Petrești 
— Alba.

Nimic nu va putea 
umple golul din sufle
tele noastre. Dumne
zeu să-i odihnească 
sufletul zbuciumat I

(2785/

• Durerea și lacri
mile noastre nu pot 
exprima marea trage, 
die a dispariției pre
mature a celui ce a 
fost eminentul om, 
profesor, neobositul di
rector al Liceului Pe
dagogic ,,Sabin Drăgoi“ 
din Deva

MÂRZA PAVEL
Cadrele didactice și 

personalul unității sunt 
alătur) de familia 
Mârza în aceste difi
cile momente. Dumne
zeu să-l aibă în pază. 

(2785/

• Colectivul Inspec
toratului Școlar Ju. 
dețean Hunedoara 
transmito sincere con
doleanțe familiei în
doliate, la pierderea 
celui care a fost 
Prof. MÂRZA PAVEL 
directorul Școlii Nor
male „Sabin Drăgoi*' 
Deva — om de o no
blețe sufletească de 

necgalat. Dumnezeu să-l 
odihnească în pace !

(2866)

• Un ultim omagiu 
din partea salariaților 
ziarului Cuvântul liber 
celui ce a fost un ma
tematician între urna, 
niști și un umanist 
între matematicieni

.Prof. PAVEL MÂRZA 
statornic colaborator al 
redacției. Dumnezeu 
să-l odihnească în pace!

• Salariații Grupului 
Școlar Industrial E- 
nergetic Deva își ex
primă profundul re
gret la trecerea în ne. 
ființă a dlui profesor 

MÂRZA PAVEL
Transmitem sincere 

condoleanțe familiei 
\ îndoliate. (2878/

• Suntem alături de 
familia îndurerată la 
trecerea în veșnicie a 
domnului
Prof. MÂRZA PAVEL

Sincere condoleanțe 
din partea angajaților 
S.C.R.L. Bibliofor SA 
Deva. (2881)

• Nu sunt cuvinte să 
exprimăm durerea pricinu
ită de dispariția prema
tură a celui care a fost 
un deosebit prieten și pă
rinte sufletesc

Prof. PAVEL MÂRZA
Rămâi veșnic în amin

tirea noastră. Familia Cră
ciun. (0912068/

• Colectivul Muzeu
lui Civilizației Dacice 
și Romane Deva este 
alături de doamna 
Drumar Elena la tre
cerea în neființă a 
mamei salo

TOKAR MARIA 
(2864/

• In ziua de 21 sep
tembrie 1997, cu adân
că durere, am condus 
pe ultimul drum pe 
mama noastră dragă,

Preoteasa MARIA 
FUGACIU 

Odihna cea veșnică 
dă-i-o el, Doamne. Și 
lumina fără sfârșit să-i 
strălucească ei. Să se 
odihnească în pace.

Mulțumim tuturor ce 
lor care au fost alături 
de noi la această ire
parabilă pierdere.

Familia Fugaciu.
(0912067/

• Cu lacrimi in ochi 
și tristețe în suflet, 
elevii Liceului Peda
gogic Deva iși expri
mă întreaga compasi
une pentru familia 
Mârza la dispariția bu
nului nostru profesor 
și director 
Prof. MÂRZA PAVEL

Va rămâne veșnic 
în mintea noastră zâm
betul său cald, vorba 
sa domoală și plăcută, 
dragostea sa față de 
școală și față de noi.

Fie ca Dumnezeu 
să-1 așeze în rândul 
celor drepți! (2785)

• Solicităm firmă spe
cializată în reparații e- 
lectricc și mecanice, la 
spălătoria din cantina li
ceului. Informații telefon 
711855. Licitația va avea 
Ioc în data de 26. 09. 1997.

(2207/

5

• Transport marfă, ma
șină 1 tonă. Tel. 614088. 

(-2843/

INAIENiIav: . FI ILOR SI A. CONSUMATORILOR

S.C. Krolten in Harghita S.A., va.ofera APA MINERALA NATUR A’ 
“HARGHITA”, in slide de*330 ml. 500.inl,tZJ)0 ml si 1000 ml.

• Solicităm firmă care 
execută mobilier (noptiere 
și uși) pentru internat. In
formații tel. 711855. Lici
tația va avea Ioc în data 
de 26. 09. 1997. (2207}

i• pentru discoteci. reslauranle^Lconsum casnic, in. foale.qnolimp

ț

f'rodusui eslo cunoscut si apreci .11 i- SUA ’ZRAEL,-UNGARIA si
republica moldo’".

t

< utucețn pe CINST-E cu un pi/odus de MARCA I

SANCRAIENir
s ir: miNCirAi-A 5: .

ACUM SI PENTRU DVS. .TEL;'O6f»> .1’1.62.31
FA.X: 066- tTflOGS

ÎNCHIRIERE J
• Ofer spre închiriere

apartament trei camere, 
ultracentral, nemobilat, 
vănd canapea. Tel. 673162, 
între orele 17—21. (2732/

• închiriem meso biliard 
nr. 7. Tel. 219232; 211041.

(2730)
• închiriez in București

cameră unei studente. TeL 
621632 sau Orăștie, str. Dea. 
Iul Mic, 59.' (2832/

TRAGEREA LOTO SPECIAL „6/49“ 
DIN 21. 09. 1997

20 26 43 17 41 38

Fond de câștiguri 8 716 525 896 lei.

TRAGEREA NOROC
DIN 21. 09. 1997

5 4 4 8 8 B 5

Fond de câștiguri 595 076 902 lei.
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