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| ÎN ZIARUL DE ASTĂZI: • Programele 

■Htare pentru societatea civilă; * Gaudeamus 
ligitur; • Baia de aburi; • Trei morți și doi
■ răniți intr-lin acci 'ent dc circulație; • Liniș- 
I ea este doar aparentă; • Din sălile de judeca- 
L

ÎN EDIȚIA DE MARȚI: • Alegeri de pri
mar la Sîmeria; • „îmi lipseau mult colegele"; 
• Sfânta Cuvioasă Parascliiva; • Agricultura 

făcută prin circulare; • Puterea de a mai cre

de; O Tinerii și infracțiunea; * Music Box.

I
J Vremea va devenj in- 
I stabilă și se va răci. Ce
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• Ce ne oferă piața? • Ce ne îngăduie
punga ? • Ce conserve 
pentru iarnă?

Frumusețea toamnei, cu 
nebunia ei de culori. Ie 
lasă insensibile pe gos
podine. Ele trebuie să gă
sească răspunsuri cât mai 
acceptabile întrebărilor dc 
la începutul anchetei noas
tre. Am trecut prin pie
țele centrale din Hunedoa
ra și Deva, nu atât pen
tru a găsi noi răspunsuri 
acestor întrebări, cât mai 
ales pentru a afla dacă 
gospodinele au reușit s-o 
facă, dacă oferta și mai 
ales prețurile le îngăduie 
să conserve ceva pentru 
iarna care va veni.

Hunedoara. Condițiile 
oferita de Piața „Obor"

• •

am pus sau vom pune

pentru procesul de vân
zare — cumpărare sunt 
optime. , S-a achiziționat 

Ancheta săptămânii
în ,96, cum spunea dl. ing. 
Emil Dull, administratorul 
piețelor — o Instalație de 
spălat cu mare presiune. 
In prezent se execută în 
hală lucrările de canali
zare. de către șantierul 
1 al S.G. — I.C.S.H. Au 
fost montate tuburile de 

scurgere și sifoanele și, 
concomitent, continuă mo- 
zaicarea pardoselii. Sunt 
montate, cum am constatat, 
multe eoșuri pentru res
turi, iar la sectorul lac
tate vitrinele din fibră dc 
sticlă erau curate (se spală 
zilnic cu detergent după 
cum nj s-a spus). Tot aici 
s-a terminat în acest an 

hidroizolația și schimba
rea luminatoarelor — lu
crări de mare întindere — 
s-a înlocuit copertina la 
sectorul II de măselărle.

Am observat că la mese 
se aflau mulțl producători 
(sau vânzători) cu fel de 
fel de roade ale grădini

lor. Pe alocurj era chiar 
o abundență de legume, 
dar și de fructe, brânze
turi și flori. în schimb, 
cumpărători erau mult mai 
puțini, cei care-i aștepta t 
resemnându-se în speranța 
că vor veni poate mai 
multi a doua sau a treia 
zi.

„Vin în această piață 
cu produse de prin anul 
'04 — spunea Dumitru
Tilici. din Motoșenl — 
Bacău. Acum am adus go- 
goșarl și ardei gTas. Ii 
dau cu 4—5 mii lei/kg. 
Sper să mențin acest preț". 
Aștepta cumpărător) și Ma
ria Găletaru, de la Fă
get, care avea de vân
zare varză și cartofi.

ESTERA S1NA, 
VIORICA ROMAN

(Continuare în pag. a 6-a)

CONFERINȚA DE PRESA

Parteneriat didactic
Joi după-amiază, la Li

ceul Pedagogic „Sabin 
Drăgoi" din Deva a avut 
loo o conferință de presă 
prilejuită de a treia ediție 
a parteneriatului didactic 
dintre această instituție 
și Institutul Pedagogic din 
Arras (Franța). Directo
rul liceului devean, dl Li- 
viu Popescu, după salutul 
adresat oaspeților, a spus 
că scopul acestei mani
festări este acela de a da 
„o imagine reală și corec
tă asupra eforturilor șco
lii normale, cu sprijinul 
Inspectoratului Școlar, pen
tru ceea ce se cheamă in
tegrare europeană1'.

Acțiunea este unică în 
țară și are drept obiectiv 
pregătirea învățătorilor, 
educatoarelor și institu
torilor. Acest parteneriat 
didactic a început în urnii 
cu 3 ani, din inițiativa 
dncî prof. Ecaterina Griin 
și se realizează prin schim
buri de studenți francezi, 
pe de o parte, și absolvenți 
români, pe de alta. Se ur
mărește cunoașterea mo
dului de predare, învăța
rea limbilor străine și nu 
în ultimul rând descoperi
rea culturii șl civilizației 
celor două popoare.

în cadrul acestui parte- 
ncriat realizat pe baze e- 
gale, au venit la noi 33 
de studenți francezi (8 în 
actuala ediție) și cu cei 
ce vor pleca la primăvară 
din Deva, numărul româ
nilor1 atinge cifra de 30.

tiluma zilei
(Continuare în pag. a 2 a'

rul va fi variabil, inno- J 
rându-se treptat in cursul i 
nopții dinspre nord. Vân- ' 
tul va sufla moderat, j 
Temperaturile minime vor ' 
oscila între 10—15 grade j 
C, iar maximele între I 
16—21 grade C, (Raisa ' 
Pleter). ’

în cadrul stagiilor de 2—3 
săptămâni studenții fran
cezi au obligația să susți
nă 2—4 lecții, pot parti
cipa la orice altă activi
tate desfășurată In liceu, 
au posibilitatea să percea
pă realitățile românești 
și să se convingă nemij 
locit că suntem un popor 
dotat eu inteligență și ca 
imaginea reală este alta 
decât cea prea des media 
tizată în occident în ulti
mii ani. De altfel, fran
cezii au sesizat cu sur
prindere cât de cunoscută 
e limba lor aici, inclusiv 
de către copii, pe care-1 
consideră și foarte disci
plinați.

Ghiar dacă scopul prin
cipal e cel didactic, care 
să le permită, atât fran
cezilor cât și românilor 
să-și cunoască reciproc 
modul de pregătire pen
tru profesia îmbrățișată, 
cât șl nivelul cunoștințe
lor elevilor, programul a- 
cestei ediții include și o 
bogată paletă de activități 
cultural-spirituale (vizite 
în Retezat, la monumente 
istorice din județ, cunoaș
terea unor personalități, 
a realizărilor cercului de 
artă tradițională condus 
de dl M. Lac, spectaco
lul ansamblului „Dor", a- 
vându-1 ca principal invi
tat pe Drăgan Muntean,

VIORICA ROMAN

ÎCONCURSUL CU PREMIlî
I*

O NOUA COMPETIȚIE INTERNAȚIONALĂ SE VA DESFĂȘURA LA OSPITALIERA
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Cu prilejul apariției, în data dc 23 octombrie 1997, » 
lumărului 2000 al ziarului „Cuvântul liber" Deva, » 

i in perie ida 23 sepfem. 1lI 

î 
4
■

„CUVÂNTUL LIBER66
GAZDĂ HUNEDOARA

I a numărului 2000 ui
I redacția noastră organizează
I brie — 17 octombrie a.c., un concurs cu premii.

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

1. Care este data aparifiei p.-ii.iuluî număr a! zla- 
ț rului ..Cuvântul 
« 2. De când
j opt pagini ?

liber" Deva ?
apare darul „Cuvântul liber" Deva în

I — 300 000 lei

III
I) - 200 000 lei

100 000 lei

TAI,ON NR. 13

LA HUNEDOARA Șl 
DEVA FOTBAL DE 

CALITATEPremiul

...  1
. ......î

Se acordă următoarele premii: 1

— Intre 6—13 mai 1995. 
ospitalierul oraș Hune
doara a fost gazda Gam- 
pionatelor Mondiale de 
juniori la popice. Organi
zarea și desfășurarea a- 
ceste! importante competi
ții internaționale —• una
nim apreciată în mass-me
dia șl de toți participanții 
de peste hotare șl condu
cerile federațiilor din ță
rile prezente aiq — să fi 
determinat forurile com
petente de a organiza, în 
acest an. Gupa Europei 
la Hunedoara?

— Intr-adevăr, recunoaș
terea calității arenei, dotă
rile moderne Ic sălii —

printre cele mai moderne 
din Europa, dar și organi
zarea competiției mondi-

POPICE
bucurat ziariștii și repor
terii de la Radio șl TV, 
au făcut ea Federația In-

Convorbire cu dl. ION IONICIIENTE, 
președintele Clubului Sportiv „Siderurgica" Hunedoara

ale fără cusur, condițiile 
de cazare și masă asigu
rate formațiilor partici
pante și nu în ultimul 
rând serviciile de care s-au

temațională de Popice sa 
decidă să fim gazda a- 
ccsteî ediții a Gupei Euro
pene. Și aș vrea să mai 
adaug că șl echipa noastră

de popiee ..Siderurgica" 
este de acum cunoscută în 
multe țări din 
fiind invitată la două 
petiții internaționale 
Germania.

— Gine participă,

Europa, 
com- 

în

cum 
se va desfășura Cupa E- 
uropei la popica?

— Să încep cu progra
mul desfășurării Supei: 
luni ara loo ședința teh
nic” șl festivitatea de 
deschidere (ora 19), marți 
vor intra în concurs echi-

SABIN CERIiU

(Conțin1 are în pag. a 2-a)

11,
va

Premiul

Premiul

.Tragerea fa sorți fa avea loc luni, 20 octombrie 
_ la sediul redacției, iar premierea câștigătorului —

^22 octombrie, eu prilejul, festivității eoficacrcrt mo 
«meniului aniversar.

Sâmbătă, de la ora 
Corvinul Hunedoara 
întâlni pe Poli Timișoara, 
partidă importantă din 
cadrul etapei a 10-a din 
Divizia B, seria a Il-a. 
La aceeași oră, specta-

9 — 9 aaifaaa

FARMACII DEtorii deveni pot U’-mărî 
meciul dintre Vega Deva 
— Olimpia Satu Mare. 
Sperăm să avem parte 
de două partide de fot
bal dc calitate. (S.0.)
w r 9 9 —a 9

SERVICII!

In Deva va fi de 
viciu, la sfârșitul acestei

ser-

săptămâni, Farmacia „Hu- 
manitas", situată în stra
da 22 Decembrie, bloc 17. 
<Sei din Hunedoara se 
vor putea adresa în ace
lași interval da timp per
sonalului Farmaciei „Gol
den", situată pe bulevar
dul ,.Traian" (lângă ga
ră); telefon 717069. (E.S.)
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Patteneriat 
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(Urmare din pag. 1)

discotecă, balul bobocilor 
f.a.). Deci, suficiente po
sibilități pentru ca pe lân- 
?ă practica pedagogică 
francezii să poată cunoaș
te „realitatea pe viu“, așa I 
cum și-au exprimat do
rința. '

La întâlnirea cu presa 
tu fost prezenți dl Corne- j 
iu Voicu, inspector gene- 1 
■al adjunct cu problemele 
■efermei la Inspectoratul 
Școlar, membrii consiliu- i 
lui de administrație al li
ceului, oaspeții francezi și ■ 
elevii deveni care vor ple- , 
ea la primăvară la Arras. 
Francezii au înmânat con
ducerii două scrisori (din
tre care una închinată me
moriei defunctului di
rector al liceului, Mârza 
Pavel) și un cadou (un ta
blou cu imaginea Primă
riei din Arras). In cadrul 
conferinței s-a mai subli
niat că toți tinerii impli- 
cați în acest parteneriat 
»u obținut rezultate deo- 
tebîte, iar evaluarea și 
notarea lor n-a fost de 
complezență. Si, în ciuda | 
diferențelor dintre cele 
două sisteme de învăță
mânt, s-au identificat e- 
tementele care ne unesc, 
s-au le-’at prietenii, nu- 
:ându-se considera în câș
tig to* *i  particinanții la a- 
zest parteneriat didactic, 
despre care se poate spu
ne că are deja o tradiție.

.............................................. ..
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CUPA EUROPEI IA POPICE
(Urmare din pag. 1)

pele feminine șl în a*  
ceeași seară se vor cu
noaște cele 4 formații ce 
își vor disputa finala 
miercuri, de la ora 12. 
Joi și vineri au loc pre
liminariile la masculin, iar 
finala, sâmbătă de la ora 
9. Participă echipe de 
prestigiu în Europa, cla
sate pe locurile secunde 
în campionatele țărilor 
participante: 12 echipe 
la feminin și 15 la mascu
lin, din 15 țări, între care 
Germania, Austria, Iu
goslavia, Slovacia, Croația, 
Cehia, Slovenia, Ungaria, 
Estonia, Polonia, Franța, 
Italia și bineînțeles Ro
mânia.

iiând incinta com
plexului sportiv Siderur
gica, moderna arenă de 
popice, marea cantină a 
combinatului unde vor 
servi masa aproape 400 
de participant și oficiali 
la cupă, totul pare a fi 
pus Ia punct.
JWJWAWW.'M* VW. W. W. W. WAWA'AVA1/

ÎNTÂLNIRE
Ieri a avut loc la Pre

fectura județului nostru 
o întâlnire între conduce
rea ICSH și cele ale be
neficiarilor lucrărilor exe
cutate de această unitate. 
S-a relevat faptul că ICSH 
înregistrează restanțe foar-

— Da, de luni dimineața 
suntem gata să ne pri
mim cum se cuvine oas
peții noștri, oaspeți cărora 
dorim să le satisfacem cele 
mai exigente cerințe. Sala 
de joc, pistele, televizi
unea cu circuit închis, a- 
sigurată de Devasat — 
Antena 1, vor fi la înăl
țimea pretențiilor unei 
competiții europene. Și 
dați-mi voie să exprim și 
prin intermediul „Cuvân
tului liber" mulțumirile 
conducerii clubului spor
tiv, ale Federației de spe
cialitate, conducerii S.C. 
Siderurgica S.A., dlui ing. 
Gheorgne pOgea (manager 
general), sindicatului liber 
Siderurgistul (dlui Petru 
Va’doș), pentru sprijinul 
ce îl acordă sportului, 
organizării acestei compe
tiții de anvergură la Hu
nedoara.

— Dorim mult succes 
organizatorilor, partici- 
panților, reprezentanților 
noștri Voința — Olimpia 
București (feminin) și Ci
mentul Fieni (masculin).

DE LUCRU
te mari în ce privește 
încasarea contravalorii lu
crărilor ce le execută. Prin
cipalul datornic este S.C. 
Siderurgica S.A. Hunedoa
ra dar și unități bugetare.

Asupra acestei mani
festări, vom reveni. (Tr.B.) 1

'—ți r~» i—i i—i r—i r—i r~~>

CINE POATE DA 
RELAȚII ?

Vă facem cunoscut că 
Ia Casa de Copii Nr. 2 
din Municipiul Deva se 
află internat un băiat mi
nor în vârstă de circa 5 
ani, cu identitate necu
noscută.

Adresăm rugămintea a- 
celora dintre dumneavoas
tră care pot da relații 
referitoare la identitatea 
acestuia, ori privind apar
ținătorii săi, să se adre
seze Poliției Municipiului 
Deva — Biroul Evidența 
Populației, zilnic între o- 
rele 8—16.

POLIȚIA MUNICIPIULUI 
DEVA

cn CD EZ3 iZZJ CZJ CT3 C=J CZ3 C

Pentru o privatizare 
reaua a societăților 

comerciale
Ședința de consiliu a li

derilor Uniunii Sindicate
lor Libere din Județul 
Hunedoara ce s-a desfășu
rat in 9 octombrie a.c., 
la Deva a avut in dezbatere 
o diversă problematică, 
chestiuni ce frământă se
rios oamenii.

Intre acestea, s-a discu
tat despre faptul că sin
dicatele doresc o privati
zare reală a societăților co
merciale, la care să poată 
participa și salariații a- 
cestora; să existe alterna
tive pentru forța de mun
că disponibilizată în urma 
procesului de restructurare,

im

Precizare
Candidatul Alianței

PUNR — PRM — PDAR 
la funcția de primar al 
orașuluj Simerra, la ale
gerile de duminică, 1'2 oc
tombrie a.c., se numește 
TOT ROMULUS și nu 

precum și o stabilitate a 
locurilor de muncă exis
tente.

în dezbaterea liderilor 
de sindicat an fost apoi 
o seamă de aspecte pri
vind măsurile ce se im
pun pentru stoparea scă
derii alarmante a nivelu
lui de trai. S-a arătat, de 
asemenea, că activitatea 
comisiei împotriva corup
ției este insuficient cu
noscută de către oameni.

Unele aspecte critice au 
fost adresate presei, care 
trebuie să fie mai obiectivă 
în reflectarea adevărului 
(V.N.)

m m ca ezj m m m m cza o

REMUS cum greșit a a- 
părut în ziarul nostru de 
ieri, din vina corectorilor 
Valentin Bretotean și Mia 
Zlatan.

Redacția își cere scuze

SAMBA TA. îl OCTOMBRIE

( TVR 1 )
Î.UO D..nă chn.iiH-a.a... de la iași!; 8,30 

Alfa și Omega; 9,05 Salty (s); 9,55 Feri- 
(i-vă de măgăruș!; 10,55 Poveste de car
naval (dramă SUĂ 19'4); 12,30 Mork și 
Mindy (s); 13,00 America sălbatică (do);
13,30 Ecranul: 11,00 Mag. sportiv. Fot
bal Divizia A (d); 16,00 Mapamond; 16,30 
A doua alfabetizare; 17,00 Start-Rec 
[mag. științific); 18,30 Ilollyoaks (s); 19,00 
Telcenciclo~cdia; 20,00 Jurnal;- 21,00 Sa
vannah (s); 21,50 Cum vă place! (div.); 
22,40 Fotbal. Preliminariile CM: Italia 
— Anglia (d); 0,35 Arena A.S.

( TVR 2 )
7,00 Marguerite Volant fr); 8,00 Euro- 

news; 8,30 Lupii aerului (s); 9,30 Pas 
Cu pas; 10,35 Mondo-Blitz; 11,30 TVIl 
Timișoara; 13,30 Actualitatea culturală; 
14,00 Emilie (s); 15,05 Tradiții; 15,35 D.a; 
16,00 Micr.ela (s); 13,55 Șeicul (s); 18,00 
Serata muz. TV: 20,00 Mamă de închi
riat (f. II. 1991. ultima p.); 0,30 Con
viețuiri; 1,00 TVM Mesager.

( ANTENA I )
7,00 Știri/Rev. presei; 7,10 Nash Bridges 

(r); 8,00 Tele-Dimineața; 10,40 Divergen
țe — convergențe din lumea sportului 
(r); 12,30 Dragoste cu năbădăi (s)- 13,00 
Viată sălbatică (do); 13,30 Orașe*  lumii 
(do); 14,00 Știri; 14.20 Aii Baba și cei 40 
de hoți (f/r); 16,00 Poveștile prie’enilor 
mei; 16.30 Club Hawaii (s); 18.00 Misiu
ne la Chicago (s); 19,00 Observator; 19,45 
Uniți de nevoie (co SUA ’89): 21,30 A 
treia rj-netă de la Soare (s): 22,30 Nici 
o clipă de plictiseală (s); 23,00 Hollywood 

Top Ten; 0,00 Aphrodisia (s); 0,25 Mi
siune dificilă (f.a. SUA ’87).

( ANTENA I - TV-DEVA ]
8,00 — 11,00 Reluări; 17,00 D.a; 18,45 

Provocarea naturii (cp. 31); 19,15 La nord 
de paralela 60 (s); 20,00 F.a.: Cadril în 
doi; 23,00 Poveste grotească (f.a.); 0,30 Se
rial erotic; 1,30 Videotext.

( PRO - TV )
7,00 D.a; 8,50 Superboy (s); 9,20 Fer

ma din Arizona (f/r); 12,00 întâlnire cu 
presa; 12,55 Știri; 13,00 Generația PRO: 
O căsnicie perfectă (s); înalta societate 
(s); Sport și muzică; Walker, polițist te- 
xan (s); Hercule (s); Xena, prințesa răz
boinică (s); 18,15 Adevărul gol-goluț (s); 
18,45 Te uiți și câștigi! (cs); 19,30 Știri; 
20,15 Ei trăiesc (f.SF SUA 1988); 22,05 •
Știri; 22,15 Millennium (s); 23,15 Știri;
23,30 NYPD Blue — viată de polițist (s); 
0,30 The Barbarians (f.a. SUA/It. 1987).

t

( PRO - TV - DEVA ) i
6.30 — 6,45 Știri invitatul săptămânii 

(r); 6,45 — 7,15 Divertisment sportiv și 
muzică; 7,15 — 8,50 Desene animate; 
21,55 — 22,00 Știri (retrospectiva săptă
mânii). .

( DEVASAT
8,00 — 12,30 Reluări: 14,00 Videotext; 

17,00 Desene animate; 18.45 Provocarea 
naturii; 19,15 La nord de paralela 60; 
20,00 Ringul de dans (f); 21,30 întoarcerea 
(f); 23,00 Grotesc (f); 0,30 Film erotic; 1,30 
Videotext.

DUMINICA, 12 OCTOMBRIE

( TVR 1 1
7,00 Bună dimineața!; 8,30 Lumină din 

lumină; 9,05 Aventurile lui Shirley 
Holmes (s); 9,30 Dji- 10,00 Merg pe mâ
na ta!; 11,00 Viața satului; 12,30 Tezaur 
folcloric; 13,00 National Geographic (do); 
14,10 Atlas; 14,40 Turnul Babei; 17,30 U- 
niversul straniu al lui Arthur C. Clarke 
(s, ultimul ep.); 18,30 Ce vrăji a mai fă
cut nevastă-mca, Samantha ? (s); 19,00 Ro- 
bingo (cs); 20,00 Jurnal; 21,00 Un wee
kend cu peripeții (f. SUA 1990); 22,50 
Camei Planet; 23,50 Portrete în acvafor- 
tc; 0,20 Muzică simfonică.

( TVR2 )
7,00 Sunset Beach (r); 8,00 Euronews;

8,30 Lupii aerului (s); 9,30 Ferestre des
chise; 10,35 Lecția de muzică- 11,30 TVR 
Iași; 13,30 Memoria exilului românesc; 
14,00 Emilie (s); 15,10 Melodii populare: 
15,35 D.a- 16,00 Micaela (s); 17,00 Șeicul 
fs); 18,00 Alo. tu alegi!; 19,00 Ultimul 
tren; 20,00 în plină acțiune (s); 21,00 
Repriza a treia; 0,00 Varietăți internațio
nale: 0,30 TVM Mesager.

( ANTENA I )
7,00 Știri; 7,10 Misiune la Chicago (r);

8,30 A treia planetă de ta Soare (r); 9,00 
D.a; 10,00 Animal Show (s): 10,30 Un 
câine cu imaginație (s, «dtimul ep.); 11,10 
Controverse istorice (do); 11,40 Spirit și 
credință; 12,10 Vedeta in papuci; 12,50 
Caleidoscop (div.); 14,00 Știri; 14,10 A- 
lertă pe plajă (s), 15,20 Hollywood Top 
Ten (r); 16,30 Club Hawaii (s): 17.00 Mil
lennium; 17,45 Dragoste cu năbădăi (s); 
19,00 Observator; 19,45 Maria, iubita mea 

(co. SUA 1994); 21,30 Burlacul (s); 22,00 
Giulia (s); 0,00' Știri; 0,10 Suflete dezgo
lite (thriller SUA 1992).

f ANTENA r-~TV-aEVA)
8,00 — 14,00 Reluări; 17,1-1 ’ie.dut în 

Siberia (f.a.); 19,15 La nord de parale!;, 
60 (s); 20,00 Zâmbete; 21.3 "căt area: 
23,00 Vacanța de neuitat; 0.30 Serial cro 
tic; 1,30 Videotext.

( PRO - TV )
7,00 D.a; 9,00 Fiica oceanu ii (s); 9,30 

Supcrabracadabra; 11,00 Da< ij Copper 
field (f. Anglia/SUA 191(1) 2.55 Știri;
13,00 O căsnicie perfectă (si. 13,30 Inaltj 
societate; 14,00 Automobilism MP de For
mula 1 a) Japoniei; 16.30 I - rnen filmu 
lui; 17,00 Efecte speciale <s 17,45 Noro
cosul (s); 18,30 Beverly Hit - ,s)- 19,30
Știri; 20,15 Only the Lonel, leo. SUA 
’91); 22,05 Știri; 22,10 Susan ts); 22,-15 
Știri: 23,15 Procesul etapei 100 Știri.

( PRO - TV - E£VĂ~)
7,00 — 8,10 Ghici cine ate la ușă? (r); 

8,10 — 8,15 Retrospectiva •’ ' mânii (r);
8,15 — 9,00 Desene animate; 21.55 — 10JIU 
Știri locale.

( DEVASAT +___ )
8,00 — 12,30 Reluări; 14,0 videotex*  

17,00 Desene animate; 19,15 La nord de 
paralela 60; 20,00 Ever smile in New Jer
sey (f); 21,30 Pierdut in Sibe ia (f); 23,00 
Ceca ce a văzut Inna (f): 0,30 Film erotic:
1,30 Videotext.

Ziar editat de CASA DE PRESĂ ȘI EDITURA CUVÂNTUL 
Registrul Comerțului Deva, cu nr. J/20/618/1991. Cont: 4072613110

Consiliul de administrație : DUMITRU GHEONEA, președinte 
SABIN CERBU, MINEL BODEA, N1COLAE TÎRCOB, membri.

LIBER — DEVA, societate pe acțiuni cu capital privat, înmatriculată la 
B.C.R. Deva ; Cod fiscal: 2116827.
(redactor șef); TIBER1U ISTRATE, vicepreședinte (redactor șef adj.);

Adresa red'o'wi 2700 Deva. str. 1 Decembrie, nr. 35, »<>-• ’ ’ Hunedoara. Telefoane: 211275; 212157: 211269; 225904 (corectură;; Fax: 218061.
tntreaga răspundere pentru conținutul articolelor o poartă autorii acestora. Redacția nu răspunde material sau moral pentru articolele necontractate trimise 
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Regina 
dădeau

fn orașul de la poalele 
Cetății seculare, la Cole
giul Național „Decebal" 
din Deva, „Gaudeamus i- 
gitur" a răsunat din nou, 
In acest septembrie cu 
ploi abundente și soare 
palid. Era rezonanta unu1 
geaudeamus îndepărtat de 
cel care acum cinci de
cenii îți dădeau bacala
ureatul tntr-un miez de 
vară fierbinte, în fața 
unei comisii pe cât de 
exigente, pe atât de u- 
mane. Erau absolvenții de 
atunci ai liceelor Dece
bal și de fete 
Maria, licee ce
un suflu de optimism și 
tinerețe orașului provin
cial, cu 15 mii de locui
tori.

Bacalaureatul consti
tuia un eveniment ma
jor, marcând pragul de 
trecere de la adolescență 
spre maturitate pe noile 
coordonate ale vieții. Cei 
57 de absolvenți șl ab
solvente se îndreptau spre 
diferite profesii, facultăți. 
Majoritatea au luat dru
mul spre facultăți teh
nice, medicină. spiritul 
umanist trecea mai în 
umbră în avantajul ști
ințelor exacte, care ur
caseră tn topul materii
lor. Ca dovadă numărul 
mare de ingineri și me-

Absolvcnții liceelor „Decebal" și „Regina Maria”. 
Promoția 1947, Deva.

dici deveniți dintre a- 
cești absolvenți, mai mult 
de jumătate. O parte sunt 
foste sau actuale cadre 
universitare la universi
tățile din Cluj și Timi
șoara, iar alții medici de 
prestigiu, profesori de 
marcă, economiști, con
tabili etc. De asemenea, 
absolventele Liceului de 
fete s-au integrat în

viața socială, unele ur
când treptele catedrelor 
universitare, altele îm
brățișând diverse pro
fesii: farmaciste, medici, 
profesoare, funcționare, 
ziariste, scriitoare. Au 
venit la acest jubileu 
majoritatea celor ce sunt 
în viață, răspândiți în 
diverse colțuri ale țării.

Oameni sobri, cu părul

nins de ani au devenit 
pentru o oră, cu sufletul, 
în bănci, aceiași „puș
tani" de acum 50 de ani. 
S-au evocat, în cuvinte 
calde, emoționante, de 
către prof. Simion Toma, 
fost director până anul 
trecut al prestigiosului li
ceu din Brașov. „Andrei 
Șaguna", crâmpeie din 
viața atât de frumoasă 
a anilor de liceu cu bu
curiile și necazurile ine
rente. Figuri de dascăli 
ce-au călăuzit pașii gene
rațiilor de elevi. Emoții, 
bucurii, tristeți. Pentru 
readucerea în memorie 
a foștilor dascăli și elevi 
dispăruți s-a oficiat de 
către preotul Nicolae 
Gherman, la catedrala 
deveană, o slujbă de po
menire. Amintiri de ne
uitat. O scurtă plimbare 
pe strada merilor japo
nezi (A. Vlaicu), strada 
iubirilor adolescentine, 
ferite pe atunci de ochii 
profesorilor, astăzi deve
nite nostalgii duioase.

Jubileul a fost întâlni
rea de suflet cu imagi
nea frumoșilor ani, a ti
nereții trecătoare, a nos
talgicelor amintiri. Astăzi 
spre noi țărmuri. O fi- 

oravă speranță pentru 
întâlnire în anul 2000.

ZINA VESESCU
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J - BRA
«! CINEMA

DEVA : 
10—16; 
HUNE- 
Bresco

,PARANG" 
Speed 2

Programele Phare 
pentru societatea civilă

• „PATRIA" 
Lumea dispărută 
• „FLACÂRA" 
DOARA: Donnie 
10—16; • 
PETROȘANI: 
10—13; Pedeapsa lui Ar- 
jun 14—16; • „CULTU
RAL" LUPENI: Con Air 
— Avionul condamnați- 
lor 10—13; Sabia magi
că 14—16; • „ZARAND"

BRAD: Speed 2 10—13;;! 
Risc maxim 14—16; •< 
„PATRIA" ORAȘTIE: Pe-!; 
deapsa lui Arjun 10—13; }• 
Risc maxim 14—16; • • 
„LUCEAFĂRUL" VUL-! ■ 
CAN: Din junglă-n jun-J- 
glă 10—13; Speed 14—16; <
• „DACIA" HAȚEG- Cri-< 
mă la 1600 10—12; Mări
torul incomod 13—15: • ;! 
„LUMINA" ILIA: Joc în< 
doi 10—12; • „MURE-Î- 
ȘUL" SIMERIA: Doamna;! 
si vagabontul 10—12; m
• „CASA DE CULTURĂ"!
GEOAGIU-BAI: 1 _
la San Francisco 10-

........ :Polițist J i 
l—12.;!

31=3 1=3 C=1 <=□ (=3 1=3 £Z3 £=.’

Baia de... aburi
Pentru cine dorește, e- 

xistă posibilitatea ca în 
spatele blocului 16, de pe 
strada împăratul Traian, 
din Deva, deci în aer li
ber, să facă o baie de 
toamnă de... aburi. Cu 
multe luni în urmă, pe 
aici s-au făcut ceva lu
crări la instalația de în
călzire a unor blocuri 
din zonă. Cât de bine

sau dc rău s-a făcut lu
crarea respectivă nu es
te treaba noastră să ne 
pronunțăm. Cer*  este în
să faptul că, pe banii 
contribuabililor, bineînțe
les, acum se fac remedie
rile de rigoare. Bine ar 
fi ca acțiunea să se în
cheie cât mai repede po
sibil, până nu vine iarna. 
(N.T.j.

i——i r*  *1  r~”“ . s----- 8 ir—ti ■—

Trei morti si doi răniți intr-un accident de circulație• « » ,

Aceasta a fost tema u- 
nei recente întâlniri găz
duite de Prefectură, unde 
Delegația Comisiei Euro
pene, prin consultanții săi, 
a prezentat posibilitățile 
și modalitățile de a avea 
acces la finanțarea acți
unilor, prin programele 
Phare, care vizează spriji
nirea dezvoltării democra
ției în România, cu accent 
pe organizațiile neguverna
mentale, în special pe gru
purile defavorizate.

Sub genericul Agenda 
2000 — care • documen
tul cel mai recent prin 
care se pun noi baze 
relațiilor Uniunii Europene 
cu România — așa cum 
s-a subliniat la întâlnirea 
amintită, în campania de 
toamnă, respectiv în peri
oada 17 septembrie — 20 
octombrie a.c., se urmă
rește, prin Delegația Co
misiei Europene, difuzarea 
de informații detaliate re
feritoare la modul de în
tocmire a cererilor de fi
nanțare. modul de evalu
are, derulare șl monitori
zare a proiectelor. De re
ținut că data limită pen
tru depunerea cererilor 
de către cei interesați este 
31 octombrie a.c. în același 
timp s-au prezentat și con
dițiile în care Fundația 
pentru Societatea Civilă 
administrează o altă linie 
de finanțare Phare. în con
text consultanții Anama- 
ria Pop și Mihai Lisițchi 
au subliniat necesitatea ca, 
într-un autentic cadru de
mocratic, cetățenii să în
vețe să se organizeze sin
guri pentru a-și rezolva 
problemele, fără a aștepta 
neapărat ca acestea să fie 
rezolvate a către stat. 
Pentru a rezolva un ase
menea obectiv este nevoie 
de o societate civilă pu
ternică. în sprijinul unui 
astfel de deziderat venind 
și Uniunea Europeană prin 
programele Phare. care 
sunt destinate exclusiv so
cietății civile, iar altele 
ajută reforma în diferite 
sectoare ale vieții econo
mico — sociale, incluzând 
și parteneriatul societății 
civile.

După cum s*a  desprins 
din dezbateri, unul din o- 
biectivele esențiale ale 
programului PHARE pen
tru democrație este asigu
rarea contrib”.ției la crea

rea unui mediu de respec
tare a drepturilor omului 
prin întărirea organizații
lor și asociațiilor neguver
namentale. în acest scop 
există deschise două linii 
de finanțare, respectiv cen
tru macroproiecte — până 
la 200 000 ECU și micro- 
proiecte — până la 10 000 
ECU. la a căror finanțare 
UE contribuie cu 80 și. 
respectiv. 90 la sută din 
valoarea totală a bugetului 
proiectului respectiv.

Un alt program, al cărui 
scop declarat este acela 
de a contribui la inițiati
vele organizațiilo neguver
namentale în favoarea gru
purilor defavorizate este 
programul PHARE LIEN, 
prin care se urmărește 
protecția socială a grupu
rilor care. în tranziție sunt 
cele mai vulnerabile — 
femei, handicapați, bătrâni, 
bolnavi, șomeri etc. Prin 
acest program se acordă 
ajutor organizațiilor non- 
guvernamentale care ajută 
aceste grupuri dezavanta
jate și marginalizate ofe
rind informații legate de 
piața muncii, reconversia 
profesională și promovează 
sistemele d asistență so
cială și medicală.

De asemenea, au fost 
prezentate și alte programe 
cum sunt cel pentru par- 
teneriat. pentru societatea 
civilă, dialog social, pen
tru îmbunătățirea servici
ilor sociale, pentru me
diul înconjurător, pentru 
energie, sprijinirea turis
mului. pentru promova
rea cooperării culturale și 
artistica, între specialiști, 
pentru cooperarea trans- 
frontalieră și altele.

în cadrul întâlnirii s-a 
arătat că din păcate, până 
acum în județul nostru nu 
există nici un program 
de natura celor amintite 
care să se gîsească în 
derulare sau aprobat, spo- 
rându-se ca de acum în
colo să se contureze o mo
dalitate concretă de de
marare. In același timp 
s-a insistat asupra nece
sității ca organizațiile ne
guvernamentale — peste 
3500 la număr existente 
în țară în prezent — să-și 
actualizeze datele cerute 
pentru înscrierea în cata
log.

NICOLAE TÎRCOB

Seara zilei de 30 septem
brie a.c. va rămâne pentru 
mai mult timp în memoria 
celor care a văzut tragi
cul accident rutier care a 
avut loc pe raza orașului 
Uricani.

Familia Condurachi din 
localitate a intrat în po
sesia unui autoturism mar
ca „Fiat Ritmo", pe care 
însă nu a apucat să~l în
scrie îr> circulație pe nu
mele vreunuia din mem
brii familiei.

în jurul orei 21, mași
na a fost luată de către 
fiul acestora CONDU- 
RACHI CONSTANTIN A- 
DRIAN care avea 18 ani 
și care nu poseda permis 
de conducere.

La „plimbarea" pe care 
și-a propus să o facă a 
luat pe bancheta din față 
o tânără de 14 ani, iar 
pe bancheta din spate în
că trei tineri.

Conducând cu viteză ex
cesivă, neatent și lipsit de 
experiență, a intrat vio
lent cu autoturismul în 
partea din spate a unei 
autospeciale care staționa 
pe partea dreaptă din cau

za unei defecțiuni tehnice.
Impactul puternic a cau

zat moartea celui care con
ducea autoturismul și a 
celei care se pare că până 
în acel moment era prie
tena neautorizatului șofer.

Vieți pierdute, mașină distrusă.

La scurt timp a murit 
și al treilea tânăr, care $ ■ 
afla în autoturism, iar 
două persoane au suferit 
leziuni corporale grave.

Stimați părinți,
Constatăm că după ime

diata obținere a permisu
lui de conducere sau chiar 
fără a poseda permis, co
piii sunt lăsați singuri cu 
mașinile pe șosele, și în
compania altora de sea-
ma lor, încalcă în mod
grosolan regulile de cir-
culație, circulă cu viteză 
excesivă, nu respectă sem
nificația indicatoarelor, de
venind uneori sperietori 
pentru cei care circulă co
rect.

Totul este „bine" până 
nu se întâmplă nimic, dar 
atunci . când se întâmplă, 
regretele sunt târzii.
Lt col. MIRCEA NEGRU 
Inspectoratul de Poliție al 

județului Hunedoara

1 î
* în ziua de 23 octombrie 1997, ora 9, va [ 

I
* avea Ioc la sediul F.T.D.E.E. Deva — examen f
* ... • 1 pentru autorizarea electricienilor.
<! . I

Detalii privind examenul de autorizare se f 
j primesc de la F.T.D.E.E., Deva — Biroul Mar- I
♦ keting, telefon 215750, interior 126 și 227,1
] între orele 7—-15. ?
î »
î*

lI
1 folosibile la cele mai* T
j toto iată vinde la age iți e onomici si nerso'me

l 
I ♦ I 
î
I 
»

I

S.C. REC PROD IMP »<;XP SRL DEVA

achiziționează toată gama de materiale re- f 
avantajoase prețuri și *

« fizice toată gama de '.aminate produse de S.C. 
«SIDERURGICA S.A. IIUNEDOARA, fără adaos 
* comercial.
T Se pot face și comenzi anticipate la tele
foanele: 231483, 231484 si 233318.
1

................................ ■*•*•*■ ’*.v.v»•*
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ECOURI DIN LUMEA 
FILMULUI

>
* O ,.Omul de nimic, o- 
1 mul nelegiuit, umblă cu 
; neadevărul în gură, cli- 
ț pește din ochi, dă din 
‘ picior, și face semne cu 
' degetele. Răutatea este 
’ în inima lui, urzește lu- 
' crurile rele tot timpul, 
I stârnește certuri. De a- 
ț ceea nimicirea îi va veni 
’ pe neașteptate, va fi 
i zdrobit deodată si fără 
; leac";
J
; o „ș ase lucruri urăște 
J Domnul, și chiar șapte 
> îi sunt urâte: ochii tru- 
■ fași, limba mincinoasă,
* mâinile care varsă sân- 
‘ ge nevinovat, inima care 
! urzește planuri nelegiuite,
* picioarele care aleargă 
< repede la râu, martorul 

•î mincinos și cel ce stâr-

— Din frumusețea și

nește certuri între frați";
0 „Fiule, păzește sfa

turile tatălui tău, și nu 
lepăda învățătura mamei 
talc; leagă-le necurmat la 
inimă, atârnă-le la gât. 
Ele te vor însoți în mer
sul tău, te vor păzi în 
pat, și îți vor vorbi la 
deșteptare I Căci sfatul 
este o candelă, învățătura 
este o lumină, iar îndem
nul și mustrarea sunt ca
lea vieții; ele te vor feri

puritate
înțelepciunea Bibliei

de femeia stricată, de 
limba ademenitoare a ce
lei străine. N-o poft, în 
inima ta pentru frumu
sețea ei, nu te lăsa ade
menit de pleoapele ei; 
căci pentru o feme
ie curvă, omul ajun
ge de nu mai rămâne 
decât cu o bucată de 
pâine, și femeia măritată 
întinde o cursă unui su
flet scump* 1;

O „Poate cineva să ia 
foc în sân, fără să ; se

aprindă hainele? Sau Ș 
poate merge cineva pe % 
cărbuni aprinși fără să-i I*  
ardă picioarele? Tot așa Ș 
este și cu cel ce se duce «î 
la nevasta aproapelui său, I 
ori cine se atinge de ea 
nu va rămâne nepedep- < 
sit. Cel ce preacurvește . 
cu o femeie este un om J 
fără minte, singur își % 
pierde viața cine face I' 
așa. nu va avea decât * 
rană ș rușine, și ocara 
nu i se va șterge. Căci ! 
gelozia înfurie pe un băr- ț 
bat, și n-are milă în ziua ; 
răzbunării; nu se uită la < 
nici un preț de răscum- ‘ 
părare, și nu se lasă în- • 
duplecat nici chiar de cel ’• 
mai mare dar...".

Popularitatea actorului 
RICHARD CHAMBERLAIN 
rezidă în creațiile sa
le din serialele de televi
ziune, începând cu „Dr. 
Kildare", care a ținut „cap 
de afiș" cinci ani, între 
1961—1966, șl a ecraniză
rii hest-seller-ului „Sho
gun", al romancierului și 
regizorului James Glavell. 
Unele voci au afirmat că 
James Clavell și-a „por
tretizat" personajul John 
Blacktorne, avându 1 ca 
model pe... însuși Richard 
Chamberlain I

Din onorariul primit pen
tru filmul din seria „Ja
mes Bond", „Diamonds are 
Forever" (Diamantele sunt 
eterne) — 1971, regia Guy 
Hamilton, actorul SEAN 
CONNERY a înființat fun
dația „Scotish Internatio
nal Education Trust", des
tinată acelor scoțieni, dor
nici să învețe pentru a 
se pregăti pentru viată.

Cu acea ocazie declara

se : „Mă enervează fap
tul că mulțj scoțieni e- 
migrează din motive ma
teriale. Astăzi sunt 5 mi
lioane în Scoția și 20 în 
Statele Unite...".

Actorul GARY GRANT 
(1904—1986), acest „gentle
man britanic" chipeș și 
ușor ironic, ajuns în 1931 
la „Paramount", a deve
nit — foarte repede, ți
nui dintre „cei mari", a- 
lături de John Wayne, 
Henry Fonda sau Gary 
Cooper. S-a bucurat cte 
un mare succes la public 
încât regizorul Alfred 
Hitchcock — atent la reac
țiile publicului, a “modifi
cat scenariul filmului „Sus
picion" (Suspiciune) — 
1941. cu Joan Fontaine, ex
plicând producătorilor câ 
dacă lăsa finalul inițial 
(sinuciderea protagonistu
lui), publicul ar fi fost 
dezamăgit și filmul boi
cotat.

ADRIAN CRUPENSCIII

3 ca ca c=j □ □ □□

După unele discuții și 
îndoieli, majoritatea cred, 
totuși, că a intrat ursul 
în oaza lor de liniște. în 
această situație se impun 
măsuri practice și urgente 
începând cu baricadarea 
în hol. După un timp se 
fac tot felul, de propuneri 
dintre care se votează în 
unanimitate două : 1. A- 
prinderea unui foc de ta-

mând liftul care, dacă ar 
fi funcționat, putea să fi 
fost blocat între etaje... în 
câteva momente, care sea
mănă cu ale „Titanicului", 
fiecare încearcă să scape 
cum poate, spunându-și că, 
la urma urmei, de ce să 
fie tocma; el mâncat de-un 
urs. doar mai erau atâția 
care...

Iar când apare femeia

I
I

MIC JURNAL
DE CONCEDIU (III)

bără în fața hotelului, îm
prejurul său urmând să 
se organizeze jocuri edu- 
cativ-distractive, cum ar fi: 
baba-oarba, șotron și etc. 
și 2. Cei care doresc și 
mai sunt în stare să se 
tină pe picioare din cau
za spaimei, să participe 
la o acțiune de interes ob
ștesc, intitulată: „Să strân

gem plante medicinale 
noaptea", dar la care să par- 
tipice numai persoane căsă
torite, sosite în stațiune su'. 
formă de cuplu, pentru 
a se evita poveștile... însă 
ursul intrat în hotel co
boară scara gemând, drept 
care nu se mai întreprin
de nimic, fiecare bleste-

care trebuie transportată 
la maternitate și lucrurile 
se lămuresc pe deplin, din 
cauza relaxării și a se
miobscurității, fiecare sim
te nevoia să îmbrățișeze 
pe cel din apropierea sa, 
evident nu fără un oare
care interes sentimental.

Apoi lucrurile intră în 
normalul lor : câinii la
tră ceva mai grav, paz
nicul înjură în general — 
ca să nu-i scape nimic —, 
în timp ce stațiunea se cu
fundă în întunericul ho
tărât de consiliul de ad
ministrație, prin reduce
rea numărului de becuri.

DUMITRU 1IURUBA
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• Calitatea viselor nu 
’ depinde de calitatea per- 

nelor. Orice om care cu- 
■ getă știe acest lucru, im- 
fi plicit, acordă puțină a- 
. tenție farfuriei pline și 
'• fotoliiătii moale... • Dese- 
£ ori întâlnesc oameni care 
l strâmbă superior din nas 
I la recomandarea mea 
J privind o anume carte. 
: Mi s-a întâmplat acest 
1 lucru chiar și cu o carte 
I- unică precum este „Un 

veac de singurătate" de 
. Gabriel Garcia Marquez. 
I N-ar trebui să mă mir, 
■ doar C.G. Lichtenberg 
l gândea cam așa: ,.CAR- 
ji TEA este o oglindă: daea

HM MM MM *

I 
I
I■
I 
II

...arborele de pâine 
(Artocarpus incisa, plantă 
lemnoasă din familia mo- 
raceelor, înaltă de 
metri, cu 
sferic, cu 
care se 
sau copt) 
pretutindeni la tropice, 
formând o valoroasă sursă 
de alimentație? într-ade- 
văr. recolta unui arbore 
de pâine este suficientă 
pentru a asigura hrana 
a 2—3 oameni pe timp 
de un an.

...zilnic, pe Terra se - 
înregistrează circa 40 000

10—15
mare, 
pâine,

fiert

fructul 
gust de 
consumă
este răspândit 

tropice,

Selecție de ILIE LEAIIU

de furtuni? în fiecare 
secundă se produc aproape 
100 de fulgere.

...în regiunile situate 
la tropice există o plantă 
pe care locuitorii o nu
mesc „floarea care tu
șește"? Dacă pe frunzele 
ei cade praf, < 
„respiratorii" ale 
„îl suflă" de pe 
emițând un mic 
asemănător tusei.

...în picăturile de ploaie 
s-au găsit urme de vita

organele 
plantei 
frunze, 

sunet

mina B12 și acid nico
tinic? în păturile supe
rioare ale atmosferei, la 
altitudini de 8000—9000 
metri, trăiesc numeroase 
microorganisme și 
alge.

...abanosul poate 
mai multe culori? 
Jamaica poate fi întâlnit 
abanosul verde, în unele 
insule din Oceanul In
dian — abanosul alb, în 
insulele Antile — aba
nosul galben, iar unul

chtar-

avea
în

din felurile 
sud — 
loarea

...cea 
secetă

de abanos 
american are cu- 
albastră.
mai îndelungată 

se consideră a fi
cea din deșertul Ataka- 
nfa, unde nu a plouat de 
aproximativ 400 de ani?

...în 
crește 
sușiri 
festa te 
noaptea răspândește

Africa de Nord 
un copac cu în- 
neobișnuite, mani- 

prin faptul că 
o 

lumină puternică? Expli
cația acestui fenomen 
rezultă din faptul că 
scoarța acestui copac con
ține mare cantitate de 
fosfor

I
I
I
I

I■
I
I
I
I
I

PROVERBE, 
PROVERBE...

0 Orice rar se vede, 
: mai dulce ni se pare". 0 
’ „Orice stejar cât de fal

nic a fost și el o ghin
dă' Q ..Soarta potrivni
că ii face pe om ma; în
țelept nu mai bogat". Q 

| „Nu sfătui oe nimeni să 
se căsătorească sau să 
meargă la război 0 „Din 
grâul prost nu iese sămân- 

i ță bună' 0 „Căsătoria și 
bătrânețea cumințesc și 
pe om și pe animal". 0 
„Iubirea m.țcă întregul u- 

i niveis- Q „Iubirea este 
i un chin dulce". 0 „Omul 
! fără defe< te n u e om". 0 
i „Viața e urzită din lucruri 
i m i un te’ . 0 „Ce-i prea

mult nu i bun". O «Fe
ricit cine are copii buni". 
0 ..T impui vindecă și cea 
mai aprigă duiere". 0 
„Sufletul este lumina tru
pului" 0 „Un ban eco
nomisit e un ban câști
gat"

se privește în ea un mă
gar, n-are cum să vadă 
imaginea unui apostol". 
• Când împlinea 60 de 
am, celebra Jacqueline 
Kennedy Onasis s-a lo
godit cu Maurice Tem- 
plesman (70 de ani!), re
gele diamantelor Moș 
Maurice îi promisese 
Jacquelinei că de ziua 
nunții îi va dărui o can
titate de diamante co
respunzătoare greutății ei, 
care la acea vreme avea 
53 de kilograme. îmi i- 
maginez cum drăguța de 
Jacqueline s-a pus pe 
îngrășat pentru a mai 
ciupi câțiva pumni de

diamante... • Inscripție 
pe un zid din Quito (Me
xic): „Când credeam că

— cu cleștele său nevă
zut — strânge și tot 
strânge ființa noastră... •

am găsit toate răspunsu
rile, mi-au schimbat în
trebările". • Parcă-i sfâr
șitul lumii, parcă nu a 
mai rămas o zț de po
pas și dor, parcă Timpul

De la regretatul PETRU 
GREȚIA, un gând ca un 
flash în beznă: „Și tot 
jucându-ne așa, spunând 
una sau alta, băgăm de 
seamă într-o zi că, pen

tru a iubi destul ce este 
de iubit, e prea târziu, 
oricât ne-am mai grăbi. 
Gă nu s-a potrivit ce 
știm cu ce suntem și cu 
ce facem, ce vrem cu 
ee-ndrăznim și ce putem, 
ce ținem minte și cu 
ce-am uitat, ce e în gând 
cu ce-î în vis, nici ce 
devine cu ce veșnic este". 
• Parcă-1 văd pe cel ce 
a spus: „Am locuit o 
vreme în sufletul unei 
femei) era mare înghe
suială". Nasturi rupți, 
călcat pe picioare, privit 
cu ironie, împins la o 
parte, așteptând șl el o 
privire de la Ea — prin

tre ceilalți... • Zilnic ne 
izbim de fățărnicia celor «
din jur, ambalată de cele |
mai multe uri în zâmbet ■
de miere. Dicționarul ne ț
spune că „fățarnic în- s
seamnă lipsit de since- ’
ritate, ipocrit, prefăcut, g
fariseu". Dar celebrul pe- I
dagog Makarenko îm- I
bracă definiția cu haină I
poetică, cu parfum me- I
tafizic: „Care este for- *
mula fățărniciei ? Egoism |
plus cinism, plus un me- -
diu apos de prostie, plus |
estetica mizeră a unei ■
aparente smerenii". |

ILIE LEAIIU |
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0 „Important nil este numărul zboruri- 
pe care le faci, importantă este mărimea

5
£

!
Ior
aripii. Un zbor cu aripi mari, care îmbrățișea-!; 
ză toată zarea, e mai important decât zeci de!; 
zjpruri făcute cu aripi mici. Un poet poate cu!; 

so singură poezie să zboare mai sus și mai de-!; 
J parte decât altul cu zeci de poezii, merituoase!; 
j desigur, dar cu aripi mici“.
^V.SYAWAWAV.VAVA'/.'.'.V.'.'.V.V.'.W.YW.W’.

despre

I
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I I
I Cu ALEXANDRU PHILIPPIDE (1900—1979) j 

0 „Superioritatea unui om stă în distanța pe * 
| care poate să și-o ia față de el însuși. îngâmfarea | 
. exclude această atitudine, exclude deci, dacă nu în • 
| întregime, măcar într-o largă măsură, superioritatea". | 

0 „Poate că cea mai înțeleaptă îndeletnicire a .
I spiritului omenesc este aceea de a-și căuta și de a-și I 
’ afla limitele". ‘
■ 0 „Să spui lucruri obișnuite, vechi de mii de > 
I ani, să le spui altfel — asta-i o artă grr-i, este chiar I

aproape toată arta". ,
I 0 „Ești din aceeași substanță cu cosmosul, fra- |
■ te cu stelele și cu azurul. Frate prin materie, nu •
| prin spirit, care nici nu știm bine ce este". |

0 „Noapte. Tăcere. Aud miliarde de pași ale • 
| oamenilor care merg toți spre moarte. Unii sunt mai | 
’ departe, alții sunt mai aproape, dar toți merg numai . 

spre moarte, nu în altă parte". i
0 „Ne cunoaștem între noi doar câțiva ani și ' 

(după aceea o veșnicie nu ne mai cunoaștem !“. ,
0 „Cultura nu se capătă citind numai ultime- I 

' le cărți apărute,- oricât ar fi acestea de bune. Vor- j 
I besc, bineînțeles, de cultura generală, nu de infor- I 
• mația de specialitate".

0 „Evoluție: de la zeii cu chipuri de animale, | 
. la zeii cu chipuri de mașini".
| Selecție de ILIE LEAHU *
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CI NU-MI VORBI...
Ci nu-mi vorbi de varză, Coryntină,
Și nici de vinete sau bulion, 
Când sărăcia noastră-i pur-deplină, 
Sterilizatâ-n vase de teflon.

DIN „DICȚIONARUL ț 
DIAVOLULUI4 !

Și nu-mi vorbi de ghiuluri și rochițe. 
Sau mobile de nu-știu-care stil, 
Când viața e un vax în șapte ițe, 
Impus de domnii Victor și Emil.

I

I

Și nu-mi vorbi de creșterea de prețuri,
De telefoane de purtat la brâu,
Când șansa noastră-i hrană de nutrețuri 
Iar viitoru'-n formă de sicriu.

DUMITRU IIURUBĂ
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0 IMAGINAȚIE = un 
mare magazin de fapte, 
ai cărui coproprietari 
sunt poetul și mincino
sul.

0 GROAPA = un loc 
unde sunt culcați morții 
ca să aștepte venirea stu
dentului în medicină.

0 GUTA = nume dat 
de medic reumatismului 
unui pacient bogat.

0 FUNERALII = un 
spectacol pompos, prin 
care ne mărturisim res
pectul față de mort, îm-' 
bogățindu-1 pe antrepreno
rul de pompe funebre și 
ne întărim mâhnirea prin- 
tr-o cheltuială care ne

de AMBROSE BIERCE j 
adâncește suspinele șl ne t 
dublează lacrimile. J

0 FRUMUSEȚE = PU- ) 
TEREA prin care o te- î 
meie îl farmecă pe un a- ț 
dorator și îl terorizează > 
pe un sot. )

0 GENEROZITATE — ( 
MĂRINIMIA unuia, care J 
are mult, în a îngădui 1 
altuia, care n-are nimic, ț 
să ia tot ce poate. t

0 GRANIȚA = în / 
geografia politică, o linie I 
imaginară între două na- \ 
țiuni. despărțind dreptu- ț 
rile imaginare ale uneia ț 
de drepturile imaginare i 
ale celeilalte. <

1
•fetes
■
>
i

I
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AUTUMNALĂ

ORIZONTAL : 1) Preludiu autumnal al 
simfoniei belșugului; 2) Cadru de evo
luție pentru sportivi... tomnatici — Re
flexul frecvențelor deficitare de la o 
toamnă la alta; 3) înfloriri târzii ale pe
rilor... tomnatici — Recunoașterea sim

bolică acordată unor uniforme; 4) Agent 
străin al unei companii — Colorit sim
bolic din paleta toamnei — Rezultat con
cret al recoltei de boabe; 5) Semnale as
cunse ale toamnei pe sub orii de ar
gint; 6) Suplinitor anonim la lecția de 
gramatică — Obiect sui-generis al unei 
teme de cercetare; 7) Variațiuni de pre
zentare pe tarabele toamnei (sg.) — Am
balaj pentru culesul ro-' ’ autumnale; 
8) Nelipsite prezențe în aula facultății !
— Vinul compromis al conservărilor au
tumnale — Formulă c ndensată pentru 
acumulări individuale; 9) Crescute toam
na în urma descărcării cerului de plumb
— Vâslaș autumnal despicând valuri de 
eter; 10) Vis neîmplinit de toamnă târ
zie.

VERTICAL : 1) Campania premergă
toare arăturilor de toamnă; 2) Contabi
lizate la bilanțul fiecărei toamne — Roșii 
coapte și bine spălate de ploile autum
nale (sg.); 3) Sufix pentru un strop din 
oceanul lumii — Fructul copt din pomul 
generozității — Notă desuetă într-un de
cor autumnal!; 4) Beneficiari ai roade
lor unor harnice culegătoare; 5) Costu
mată toamna în straie arămii — Falni

■ LUPTE
i Omul e un animal fe- 
î roce! Pot spune liniști- 
‘ tă aceasta când privesc 
i oameni — oare mai au 
• ceva omenesc în sufle- 
| tul lor?- — care se ex- 
. taziază privind luptele 
I de câini.

Dorința ascunsa a o- 
Imului de a domina prin 

forță, ură. dorința botnă-

1 a-------------- ---------- Nj fZLEPSIDRÂ)
*
■ vicioasă de a lupta, a ră- 
1 ni, a face să curgă sânge 
!a fost transmisă și astfel 

exteriorizată. transfera
tă animalelor- Sunt

I tradiționalele corride- 
' spaniole, apoi luptele în- 
j tre cocoși, iar la noi — 
. se pare, luând o amploa- 
| re tot mai mare — lup- 
; tele între câini-
I Minunății câini cei mai 

buni și fideli prieteni ai
, omului au fost învățați, 
I educați, antrenați pentru 
■ a se lupta între ei, sfâ-

fUMOR j

• în cămăruța lor, 
înfrigurați, doi bătrâni ci
teau la lumânare ziarul. 
Ea un moment dat moșul 
oftează i

— Dacă aveam și nițică 
mâncare ar fi fost ca pe 
vremea războiului...

• Un țăran avea un cal. 
Și calul n-avea nimic îm
potrivă.

• Zburau trei vulturi: 
unul era alb, unul era 
pleșuv și altul era să ca
dă.

• — Spune. Gigele, ce 
este infinitul ?

— Gosmosul și anul șco
lar domnule profesor.

• înainte de noaptea 
nunții, mirele își întrea
bă emoționat tânăra so
ție.

— Spune-mi, iubito, ești 
fecioară ?

— Nu, dragule, sunt să
getător...

• O doamnă fricoasă îi 
întreabă pe căpitan:

— Vă rog s'-mi spuneți, 
se scufundă des un astfel 
de vapor ?

— Nu, doamnă ! O sin
gură dată ;

• CULMEA REZ1STF.N

cul verde al pădurii într-un decor ară
miu de toamnă (var.); 6) Indicator la
conic de evidentă superioritate; 7) Do
miciliul flotant al situațiile! ambigui — 
Manifestare de sezon primită cu răceală; 
8) Puse în siguranță primele din urmă 1
— Tavă de lut cu motive vegetale — 
Luate din plin în id esențial !; 9) A 
fi cuprins de fiori; brumării ai toamnei
— Lucrător manual la vremea culesului; 
10) Sceptru dionysîac abandonat în pli
nă toam. ă ' (pl.); — Plăcinte cu mac la 
„Toamna bobocilor".

VASILE MOLODEȚ

DEZLEGAREA CAREULUI
„SINE DIE“

APĂRUT ÎN ZIARUL NOSTRU
DE SÂMBĂTA TRECUTA:

1) STRĂMTORAT; 2) CALM — AS
PRA; 3) RI - AURĂ — IM; 4) INERT — 
NADĂ; 5) PAR — IMAT — D; 6) T — 
OALA — AMU; 7) OSUȚ — ROȘII; 8) 
LI — AGIL — RE; 9) OTITA — ATOL; 
10) GELATINOȘI.

---------- -■«■«tit-j'----------ia—Ss ii'-.i —

............. .. • • • • • • • • • • •

șiindu--se, luptându-se 
până la moarte- Stăpânii, 
sângeroșii, lor stăpâni îi 
îndeamnă, Ic dau comenzi, 
se simt satisf ăcuțt și 
se extaziază atunci când 
bietul animal este sfâși
at și pe moarte, în urma 
unei lupte ,, drepte" pe 
care s-au pus mize foar
te mari. Câinele ar face 
totul pentru i cuceri dra
gostea stăpânului său. E 
gata să-și dea viața în 
luptă dacă astfel doreș
te stăpânul- Se pune în
să, întrebarea dacă pu
tem vorbi de dragoste 
față de animal sau • doar 
de un transfer al unor 
bolnăvicioase dorințe as
cunse și care altfel nu 
pot fi satisfăcute.

Din păcate, ființe ne
vinovate plătesc „patima 
luptei" unor oameni ca
re nu mai au iubire în 
suflet.

Dar cine o să apere 
câinii de sțăpânil lor, 
sângeroși stăpâni!

O societate civilizată 
nu permite astfel de 
„Lupte" !

•na deleanu

I
*I 
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«II* î
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ȚEI — să ieși din tranzi
ție sărac, cinstit și VIU,

• — îți merge bine cea
sul cel nou ?

— Minunat ! închipuieș- 
te-ți. face o oră în numai 
patruzeci de minute '

• Participând la o a- 
dunare în care un milio
nar vorbea cu mâinile în 
buzunare, Mark Twain re- 
marcă :

— Bine «-am ajuns săi 
văd și un milionar care 
să stea cu mâinile în pro
priile buzunare...

• Medicul către paci
ent i

— Euați diseară două 
din aceste tablete, iar da
că mâine dimineață vă 
mai treziți, mai luați 
două !...

• Doi polițiști primeso 
de la șeful lor ordin să 
măsoare înălțimea stâlpu
lui din curtea poliției.

în timp ce stau ei și se 
M gândesc cum să facă, 
apare un coleg de-al log 
(și aflând care-j proble
ma le dă o sugestie

— Doborâți stâlpul și-l 
mâsurați foarte simplu !

— Ești prost, bă 1 — zi
ce unul dintre cei doi Șe
ful a zis să-i măsurăm 
înălțimea, nu lungimea 1

Culese și prelucrate 
do II IE LEAHU

MAI IN 2 MLI ARI

Controlul poziției :
Alb: Rg3, Ddl. Ce2
Negru : Re3. Cel p : e4 și e6
Soluția problem i din nr. trecut:
1 Db7 ; Rf8 2 Cg6 mat
1 --------  Rh6 2 Ceg8 mat
J____ 1’1(9 o Qap - •
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Liniștea este doar aparenta

Preocupați de soluționa
rea unei probleme mereu 
actuale și fierbinți — a- 

! nume asigurarea grâului 
pentru fabricarea pâinii 
necesare populației județu
lui nostru până la recol
ta din anul viitor — în 
săptămâna trecută a avut 
loc la Prefectură o întâl
nire cu reprezentanți ai 

•Direcției Generale pentru 
. Agricultură și Alimentație, 
' Romcereal, Cerealcom, pre
cum și ai principalelor so
cietăți comerciale din De
va, Hunedoara și Petroșani 
care au ca obiect de acti
vitate producerea pâinii. 
Discuția a fost utilă și in
teresantă, scoțând în evi

dență, dincolo de chestiu- 
Imile referitoare la preț, as- 
țjpectele esențiale care se 
[ridică in legătură cu ne- 
’liniștile de fiecare zi pri
vind acoperirea cu pâine 
• nevoilor de consum pen
tru întreaga populație a 

> județului nostru. Dar să 
ivedem cum stau lucrurile 
‘din acest punct de vedere, 
rin esență iață opiniile par- 
Sticioanților Ia întâlnirea 
de la Prefectură pe aceas- 

Ufi temă.
Dl ing. T* *beriu  Basarab, 

i. director al DGAA: „Potri
vit aprecierilor noastre, ne- 

i-cesarul anual de grâu pen- 
‘tru a satisface cerințele 
[ populației se situează un- 
fdeva in Jur de 85—88 de 
mii de tone. Pornind de la 

| nevoile reale, important 
i este ca toți cei implicați 
să privească cu întreaga 

Dacă cei care au venit
de la distanță țin la preț, 
cumpărătoarele speră să 
găsească produse mai ief
tine la orele după-amiezii 
sau spre seară. „Nu ne 
mai umplem cămările ca 
altă dată — spunea dna 
Rafila Tonescu. Acum, ca 
să faci o zacuscă trebuie 
să cheltuiești mult. Or, 
puterea de cumpărare a 
scăzut".

Notăm șl prețurile ce
lor mai căutate produse 
cu ajutorul dnei Liana Ne- 
delcu. lucrător comercial 
de serviciu: varza albă — 
1500 lei/kg, ceapa 3000, 
gogoșarii 5500—6000 lei/ 
kg și la fel castraveții; fa
solea uscată 7000 lei, cea 
verde 2500—3000 lei/kg, 
roșiile între 4500—6000. co
nopida 7000 lei/kg, cartofii 
1800—1500, usturoiul 15000 
lei/kg, mierea de albine 
18000 lei/kg, brânza de 
vaci 3000—5000 lei bucata, 
laptele 2500 litrul, vinetele 
5500—6000 lei/kg, tele
meaua de ol 18 000 lei, 
perele 4000—5000 lei/kg.

O problemă în discuție 
— cum afirma dl Dull, 
este vânzarea la mâna a 
doua, de către cei care 
cumpără de la marii pro
ducători și revând produ
sele pe piață. Pe de altă 
parte, administrația se 
confruntă cu unele gre
utăți făcute de acei chi
riași — privatizați și de 
stat — care nu-și plăteso 
chiriile.

Piața din Deva nu duce 
lipsă de cumpărători (fie

responsabilitate grija față 
de formarea stocurilor ne
cesare până la viitoarea 
recoltă".

Dșoara Aneta Burscscu, 
de la SC Cetate Deva: 
„Datorită creditului con
tractat de la BRD, firma 
noastră are plătită o can
titate de 30 000 tone grâu 
pentru panificație, care se 
găsește în stoc în județe 

ÎN LEGĂTURĂ CU ASIGURAREA 
GRÂULUI NECESAR JUDEȚULUI NOSTRU 

PÂNĂ LA RECOLTA ANULUI VIITOR

din sudul țării și în jude
țul Arad, de unde, pe mă
sura măcinișuluj și con
sumului — cam 3 000 tone 
lunar — se aduce canti
tatea de care este nevoie"

Dl loan Bebe Ungurea- 
nu, manager al S.C. Spi
cul Petroșani: „Noi avem 
încheiat un contract cu 
Romcereal Mehedinți pen
tru 10 000 tone grâu, având 
în vedere că de la peste 
120 tone pâine pe zi, ce
rințele la firma noastră 
s-au redus la circa 12 to
ne. Pe de o parte consu
mul local este acoperit în 
mare măsură de către 
producătorii privați de 
pâine, iar pe de alta a 
scăzut cererea și ca urma
re a disponibilizărilor și 
plecărilor masive din ulti
ma perioadă, in seama 
noastră rămânând si acum 
aprovizionarea cu pâine a 

cantinelor- de la mine".
Dl ing. Luc,an Albu, 

manager al S.C. Cerealcom 
Deva: „Stocul nostru la 
zi este de 6 000 tone grâu. 
După demersurile făcute 
la Banca Religiilor și la 
Banca Agricolă avem pro
misiuni pentru 8 miliarde 
lei credite în vederea plă
ții grâuluj din stocurile 1- 
dentificate până acum.

Ne-a surprins că S.C. Ce
tate Deva a reziliat con
tractul ce l-am avut înche
iat pentru 20 000 tone grâu, 
ceea ce ne determină să 
căutăm alți beneficiari pen
tru stocul de grâu identi
ficat la achiziții".

Dl ing. Cornel Nemet, 
manager al S.C. Romce
real Deva: „Firma noastră 
are pe stoc. în depozit, 
3 900 tone grâu, din care 
doar 1 000 tone s-au achi
tat producătorilor. Mai 
sunt 1000 tone ce se gă
sesc la Filiași, însă n-am 
obținut creditele solicitate 
de la bancă, pe motiv că 
ne lipsește CF-ul pentru 
garanție. Dar mă întreb: 
ce rost mai au firmele 
noastre dacă SC Cetate îșl 
asigură singură aprovizio
narea pentru un an ?“

Dl N’colac Gâlvitu, di
rector comercial S.C. Pa-

nicor Hunedoara: „întrucât 
noi n-avem capacități pen
tru măciniș, avem înche
iate contracte pentru a a- 
duce făină necesară din 
sudul țării, existând ga
ranția că vom acoperi con- , 
sumul pe perioada de iar
nă și în continuare". '

Confruntarea directă în
tre reprezentanții S C. Ce
tate și Cerealcom a relie
fat existența unor frecu
șuri mai vechi, datorate 
unor debite nestinse la 
vreme de către S.C. Ceta
te, cerând u-li-se ambelor
părți renegociere serioasă 
pentru clarificarea lucră
rilor într-un timp cât mai 
scurt posibil. în același . 
timp s-a adus în discuție 
opacitatea unor bănci, ge
nerată de metodologiile 
greoaie, la solicitările de 
credite. Pe lângă aplana
rea unor astfel de neînțe
legeri, în concluzia întâl
nirii, dl subprefect Nicolae 
Segesvari, având în vede
re iminentele greutăți ce 
pot apărea cu transportu
rile pe timpul iernii, a ac
centuat necesitatea de a 
se constitui în județ un 
stoc permanent minim de 
10 000 tone grâu, astfel a- 
sigurând acoperirea fără 
goluri a consumului de 
pâine al populației jude
țului nostru. Dacă nu sa 
împlinește un asemenea 
deziderat, firește că neli
niștea mai planează asu
pra asigurării pâinii noas
tre cea de toate zilele.

NICOLAE TÎRCOB

STAREA 
MEDiULlM

Privind calitatea factori
lor de mediu în județul 
Hunedoara în perioada 
29 septembrie — 5 octom
brie. poluanții gazoși (dio- 
xid de azot, dioxid de 
sulf, amoniac și fenoli) au 
avut valori medii și ma
xime care s-au încadrat 
în limitele prevăzute de 
STAS-ul de calitate a ae
rului pentru toate punctele 
de control din județ. Va
lori maxime s-au înregis
trat în zona Hunedoara la 
data de 30 septembrie pen
tru dioxidul de azot și în 
zona Paroșenj în ziua de 
1 octombrie pentru dio
xidul de sulf.

• Pulberile în suspensie 
au avut valori medii și 
maxime care au fost în 
limita admisă de 0,15 mg/ 
mc aer/24 h. Valoarea ma
ximă s-a înregistrat în 
zona Hunedoara în zilele 
de 29 septembrie, 1 și 3 
octombrie.

• Pulberile sedimenta- 
bile au prezentat depășiri 
mari ale limitei admise de 
17 gr/mp/lună, în zonele 
Chișcădaga de 13,5 ori șl 
în zona Teliuc de 13,01 
ori.

• Valorile radioactivi
tății beta globale și ale do
ze) gama absorbite se în

cadrează în limitele de 
variație ale fondului na
tural la factorii de mediu 
aer, apă brută și potabilă, 
sol și vegetație. Față de 
valoarea de atenție de 10,0 
Bq/mc aer pentru pulbe
rile în suspensie valoarea 
medie' determinată la a- 
cest indicator a fost de 
2,22 Bq/mc aer.

Materiile în suspensie pe 
râul Jiu provenite de la 
unitățile de extracție ■ „ 
prelucrare a cărbunelui au 
avut pentru perioada men
ționată o valoare medie 
de 757.0 mg/1 și o valoare 
maximă de 1645,0 mg/1, 
înregistrată la data de 
2 octombrie. Față de pe
rioada anterioară se evi
dențiază o reducere a ma
teriilor în suspensie cu 
380 mg/1 pentru valoarea 
medie și cu 485,0 mg/1 
pentru valoarea maximă. 
Este de reținut faptul că 
în zilele de 29 septembrie 
și 5 octombrie au fost în
registrate valori minime 
de numai 134,0 mg/I și 
respectiv 127,0 mg/1.

In cursul anului 1997 
biroul de reglementări din 
cadrul APM Deva a emis 
un număr de 287 „acor
duri de mediu" necesare 
agenților economici pen
tru promovarea unor in
vestiții. a eliberat un nu
măr de 2078 „autorizațu 
de mediu" pentru func
ționarea oricărei activități 
și a acordat un număr de 
632 consultații tehnice.

AGENȚIA DE PROTECȚIE 
A MEDIULUI DEVA
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Asistând la procesele ce 
au loc miercurea la Tri
bunalul județean, ai pri
lejul de a fi martor la 
unele scene ce te uimesc 
peste măsură. Era pe rol 
procesul intentat lui P. 
E dea, din Petrila, incul
pat pentru că și-a ucis 
concubina. Pe scurt, fap
tele lui s-au petrecut așa: 
într-o seară au băut a- 

DIN SĂLILE DE JUDECATĂ

De ce a murit

decedata ?

mândol, până la pierde
rea rațiunii. Pe fondul 
unor neîțelegeri mai vechi, 
s-au luat la ceartă, iar 
după aceea, Ia bătaie, ca
re s-a încheiat cu lovi
rea victimei ev televizo
rul în cap. La 
P.B. zicea că n-a 
televizorul și că 
s-a împiedicat de 
acestuia. Și -â el 
cut altceva decât 
televizorul de ios și l-a 
aruncat pe eanrpea. Es
te adevărat că pe cana
pea era 'n'.msă concubi
na. După ce a săvârșit 
fapta, P.B. s-a călcat și 
a adormit buștean. Di
mineața, când s-a trezit, 
femeia era încă vie, de
oarece a auzit-o sforăind.

♦III

proces 
dat cu 
moarta 
șnurul 

n-a fă- 
a luat

■■■■■II.

»
— Sforăind sau horcă-i 

ind 7, a fost întrebat.
— Nu mai știu. Abial 

peste o vreme am consta-J, 
tat că nu mai mișcă.

Procesul a continuat. In I 
încheierea dezbaterilor * 
din ziua aceea cel din * 
boxă, P.B. adică, a zis:|

— Doamna președintă * 
și onorată instanță aș a-J. 
vea o rugăminte. |

I
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— Poftiți.
— Vă rog să-mi spuneți | 

de ce a murit ? '
— Cine ? »
— Păi, moarta. *
Președinta completului 

a răsfoit dosarul din fa-1
■ oî

y| 
ne- ♦

l dei 
cel |

I» ( 
P.B. |

ța sa, apoi a înșirat 
sumedenie de termeni me- ♦ 
dicali, sofisticați, de 
înțeles pentru omul 
rând. L-a întrebat pe 
din boxă apoi.

— Ai priceput?
— Nu. a recunoscut ]
De ce a murit deceda-» 

ta ? O spun faptele, lim-1 
pede și pe înțelesul tu- i 
-turor, din pricina tele-1 
vizorului ce i-a fost a- * 
runcat în cap. Simplu, ♦ 
nu ? »

TRAIAN BONDOR !> 
I

• • • • • • • • — • — •

PIEȚELE SI
1 1

(Urmare din pag. 1) ei și potențiali). Nu s-ar 
putea spune că nu este 
și marfă. La unele sorti
mente, chiar abundă. Ceea 
ce-1 nemulțumește pe cum
părător este în primul 
rând calitatea unora din
tre legume și zarzavaturi, 
care, este, în multe ca
zuri, invers proporțională 
cu prețul. Dna Valentina 
G., pensionară, era de-a 
dreptul revoltată că, deși 
plătise 6008 le; pe un ki
logram te roșii, acestea 
erau departe de a fi fru
moase „Ca să nu vă mai 
spun — adăuga cumpără-

toarea — că toată vara 
am cumpărat roșii cu 
peste 4000 lei/kg. Gum 
puteam să-mi fac și eu 
ptțm suc de roșii pe iarnă, 
la aceste prețuri? Firește 
că n-am făcut suc, nici 
zacuscă, nici riurături. La 
iarnă, noi, pensionarii, vom 
mânca tranziție, că pensia 
trebuie s-o dăm pe încăl
zire".

Roșiile au fost în a- 
ceastă vară o problemă. 
Toți producătorii s-au 
plâns că recolta le-a fost 
afectată de grindină ori 
de mană. Am cunoscut și 
un domn, nu în piață însă, 
care se lăuda că în a- 
ceasta vară a avut în gră
dină „roșii de pus la ex
poziție pentru că soția le-a 
stropit după fiecare’ploaie 
cu soluție de apă de var 
și piatră vânătă". Dar cum 

cu o floare nu se face 
primăvară, ceilalți au tre
buit să ctirr pere scump 
roșiile și să mai și în
chidă ochii la calitatea lor.

Spre deosebire de alțl 
ani, în această vară castra
veții au fost o prezență 
permanentă pe piața de- 
veană. Doar că s-a dus
de mult vremea când îi 
puteai cumpăra cu 2000
lei/kg. Acum costă 6000
de lei șl nu sunt tocmai
cornișon pentru murat și 
nici măcar prea proaspeți 
în unele cazuri. Prea en
tuziasmați nu sunt cum

părătorii nici de calitatea 
ardeioaselor. Kapia este 
scumpă și la vedere, iar 
gogoșarii deși costă între 
50Q0—7000 lei/kg, n-au o 
calitate de excepție.

Am întrebat o tinerică 
dacă a pus ceva conserve. 
„La prețurile astea? Ca 
să fac o porție de zacuscă 
ar trebui să cheltuiesc ju
mătate din ajutorul de 
șomaj. Și când mă gân
desc cât costă numai 
mâncarea pe o zi, pentru 
patru persoane..." Aproape 
că a apucat-o plânsul șl 
s-a îndepărtat repede.

între proviziile pe care 
ar trebui să le aibă orice 
gospodărie se mal numără 
cele de cartofi, morcovi 
și ceapă. Cartofii au pre
țul între 1500—2000 lei, 
ceapa între 3500—4000 Iei, 
iar morcovii între 1500— 

2500 lei/kg. Din nefericire, 
ceapa, dar și cartofii, în 
urma ploilor din vară, 
riscă să se strice. Cej ca- 
re-și vor cumpăra cartofi 
și ceapă probabil vor a- 
runca o parte din aceste 
legume, dar nici celorlalți 
nu le va fi mai ușor, 
căci din același motiv vor 
f foarte scumpe la iarnă...

S-ar mai putea vorbi 
despre fructe. Din păcate 
și în cazul lor prețurile 
au fost și sunt enorme
față de calitate. Prune'"., 
erau (căci nu prea mai 
sunt) 3000 lei, perele costă 
5000—6000 lei, iar stru
gurii 3500—4000 și în li
nele cazuri sunt depreci- 
ați. Socotind cât costă za 
harul, probabil puține gos
podine au făcut gem de 
prune, puțini gospodari își 
vor face vin, cu struguri 
din piață.

☆

Cum am văzut, preocu
pări pentru continua spo
rire a condițiilor de i- 
gienă în piețe există. Și 
ele sunt salutare. Din pă
cate, acestea nu umplu că
mările oamenilor chiar da
că o piață cu condiții 
civilizate atrage spre ea 
numeroși producători din 
județ și din țară.

Ceea ce și-ar dori oa
menii — prețuri rezona
bile — este greu de pre
supus într-un an în care 
recolta a avut de suferit 
din cauza intemperiilor și 
este firesc C3 oferta să 
fri mai mică deci.1 cere
rea și, deci, prețurile un»' 
flate.

i
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ZIUA MONDIALA A SĂNĂTĂȚII MINTALE

Sănătatea mintală
O.MjS. definește sănă

tatea ca „stare de confort 
fizic, psihic și social". In 
consecință, sănătatea psi
hică sau mintală este o 
dimensiune (o parte) a să
nătății persoanei diag
nosticată ca stare persis
tentă. de durată, a echi
librului și satisfacției psi
hice. Funcția biologică 
a psihicului este de auto
reglare, de adaptare a o- 
■nului în mediul său. Deci, 

'em spune că sănătatea 
.ntală are un rol hotă- 

■£'<sr pentru sănătate în 
tntreeul ei.

Sănătatea mintală de- 
ainde, în special, de in- 
,e«ritatea sistemului ner
vos — suportul substan
tial și energetic al vieții 
psihice De normalitatea 
creierului depinde un ni
vel mintal care asigură o 
percepție și o gândire rea
listă. vigoarea atenției, 
voinței și comportamen
tului.

O altă condiție și tră
sătură a sănătății psihice 
este maturizarea emoțio- 
nal-afectivă. Autocontro
lul sensibilității și cris
talizarea sentimentelor, ca 
rezultat al educației, per
mite satisfacerea instinc
telor cu o anumită tole
rantă la frustrare (amâ
nare temporară) și mode-

■ea lor în „tipare" civi- 
.ite.
Un climat educațional 

familial și școlar repre
siv (tiranic și pedepsitor), 
excesiv de rece (indife
rent sau ostil) sau. dim- 
r’oinvă. sufocant de ocro
titor dezorganizează echi
libru] sensibilității O 
parte din instinctele și 
emoțiile copilului sunt re
primate și refulate, altele 
satisfăcute — în compen
sație — exagerat. agre
siv sau chiar exploziv 
(violent), o parte sunt de
viate, contopite și mas
cate (deghizate) în trăiri 
nefirești Forțate să in
tre în conflict, aceste ne
voi amenință unitatea și 
securitatea psihică ri îi 
impun copilului, adeseori, 
mecanisme de apărare in
compatibile unele cu ala 
tele.

Victor ia nu este un „lux" 
cultural, ci tine de con
diția umană firească a in
dividului. Orice om. de la 
eonii, adolescent, tânăr sau 
bătrân îs; autosensibili- 
zeazâ rațiunea (devine 
conștient) că are nevoi e- 
moționale de afirmare. 
Este vorba de nevoile de 
atașament (afiliere apar
tenență). de afecțiune (dra
goste senzuală, tandrețe), 
de a trăi bucuria. de a 
fi înțeles și apreciat, de 
a evita amenințarea, tea
ma, blamul și eșecul. îm
plinirea emoțională a per
soanei se face prin comu

nicare afectivă: printr-un 
„comerț,, aiectiv în care 
se menține echilibrul în
tre „a da" și „a primi". 
Deci, sub acest aspect, 
sănătatea mintală recla
mă integrarea armonioa
să a persoanei în familie, 
tn grupul de învățătură 
sau de muncă, în grupul 
de prieteni, evitarea de- 
vianțeă și marginalizării 
sociale.

Fiecare om se naște cu 
o formulă originală de 
potențialități, de predis
poziții aptitudinale. A- 
ces‘a este „rezervorul" 
endogen care îi va per
mite performanțe înalte 
intr-un domeniu oareca
re, creativitate și natura
lețe în relațiile interper- 
sonale. Pe baza lor, per
soana iși fixează un anu
mit nivel de aspirații șl 
iși proiectează țelurile 
maiore ale vieții: „planul" 
succesului profesional, 
„planul" căsătoriei și vie
ții de farml ie, „planul" 
reușitei sociale.

Dacă individul nu iși 
depășește egoismul pri
mar dacă nu respectă 
normele, instituțiile și 
valorile sociale (morale 
în special), el nu obține 
simpatia celorlalți, recu
noașterea identității sale 
și a succeselor lui. Ca e- 
fect al devianței morale 
șj ai conflictelor sociale, 
persoana trăiește senti
mentul amenințării și, 
totodată, nerealizându-și 
aptitudinile și proiectele, 
trăiește sentimentul că 
nu se poate stima și auto- 
accepta. Ca atare, o altă 
dimensiune a sănătății 
psihice este starea de li
bertate interioară în ca
re capacitățile fiecăruia 
îi stau la dispoziție în 
totalitatea lor. Și aici, 
„provocarea*  condiției u- 
mane este netă: autorea- 
lizarea liberă a persoanei 
nu este posibilă fără ca 
ea să respecte același drept 
tuturor celorlalți.

Omul sănătos psihic 
acceptă, cu obiectivitate 
și cu simțul umorului, că 
nu este nici „centrul uni
versului" și nici „ținta" 
tuturor nenorocirilor și 
comploturilor. întrepă
trunderea necesară a pla
nului gândirii lui (axat 
pe valorile de „adevăr» și 
„fals") cu planul etic, al 
conștiinței morale (bazat 
pe valorile de „bine" și 
„rău") îl împinge către 
Fbertatea morală. Mai 
precis, conștiința morală 
devine nucleul organiză
rii psihicului sănătos.

Compartimentul 
de promovare a sănătății 
și educație pentru sănătate 

al Inspectoratului 
de sănătate publică 

IIuncdoara-Deva

I

I

în chioșcurile de difuzare proprii ale ziarului „Cuvântul liber".

• PASTĂ DE TOMATE

IMPORT ITALIA

GARANȚIE 2 ANI

Relații la depozitul — magazin, tel. 225904, orele 12—15,30.

I

70 gr., 1350 lei

FABRICAȚIE 1997
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//NUTRIENTUL,.
Tel: 059-415.605; 416.182 ; 370 603, 370 572

S.C. SCORPION
Tffl7 COMPANY S.R.L.

HUNEDOARA
Vinde, la prețuri de importator, prețuri 

fără concurență, prin depozitele din :
1. Stand nr. 1 din incinta complexului 

„Eurovenus" Sintuhalm.
2. Hunedoara — centrul vechi, str. Con

stantin Bârsan, nr. 1.
3. Hunedoara — b-dul Dacia, nr. 47, Mi

cro 5.
URMĂTOARELE PRODUSE î

• CITRICE (banane, portocale, lămâi, 
mandarine, grepuri)

• LEGUME (roșii, castraveți, ceapă)
• PUI — import Ungaria
• PULPE PUI — import Ungaria
• PARIZER (pasăre, porc, curcan) — 

port Ungaria
• ULEI — import si indigen
• PASTE TOMATE import
• Etc.

VINDE PIN PRODUCȚIE PROPRIE
(Pui calitatea I

la prețul de *3  900 lei/kg +TVA 
Greutate meche 1 1-1,3 kg

im-

î1

I
i
I

REGIA AUTONOMA DE INTERES LOCAL 
HUNEDOARA

ANUNȚA
Organizarea licitației directe conform H.G. I 

140/1991, pentru închirierea spațiului comer
cial, situat in Hunedoara, str. G. Enescu, nr. 7

| — demisol — in suprafață totală de 28,84 mp.
Profilul de activitate al spațiul..! este se- 

! diu administrativ.
Licitația va avea loc la sediul -egiei din 

] Hunedoara, bdul Republics, nr. 5, in data de 
29 octombrie 1997, ora 10,00.

Relații suplimentare pot obține la se
diul regiei, telefon 711554.

1
i«I«I
i
I

1*
I 
I
I
I*
I«
I
k

Ik
S.C. POLIDAVA S.A. DEVA

Cu sediul în str. 22 Decembrie, nr. 257, 
angajează electrician cu experiență în domeniu.

Informații la telefoanele: 221750; 220712, | 
între orele 7,30 și 14,30.

• — • •

’££££££

1

S.C. „UZO BALCAN TRANS" S.R.L. 
HUNEDOARA

Str. Libertății, nr. 12.
OFERĂ î

1 
Ardea- t,

I
2, 5»:l, I

i 
ii- 
l 

I♦ I ♦I
★
I* 

(3032) T 
------- L

BANKCOOP S.A. PETROȘANI
Vinde la licitație publică linie de fabrica- « 

ție a produselor lactate (lapte pasteurizat, caș-» 
1 «« _ T __ 1- ■- ___ ys -------------1 n/i----------*

Licitația va avea loc în data de 17. 10. *

Prin depozitul situat în Deva, str. 
lului, nr. 1, sediul „ROMCEREA L“.j

iî
II
I

1
I*1
I♦
I*I♦I -
ț caval Mozarela, urdă, brânză).

I ‘
*1997, ora 12, la sediul fabricii de lapte Live-»
*zeni, nr. 100.

Preț pornire: 170 milioane lei.
j Informații suplimentare Ia EANKCOOP T 
J Petroșani, telefon: 542 j72.

— • — •«. •—•

Făină import:
Tip BL 80 — 2170 lei
Tip BL 55 — 2350 lei
Tip BL 55 ambalată la pungi de 

kg — 2800 lei

Făină indigenă:
Tip 
Tip
Tip
Tip

480 — 2050 lei
550 — 1850 lei
630 — 1850 lei
780 — 1650 Iei 

Tărâțe grâu — 700 lei. 
Paste făinoase vrac — 5100 lei. 
Prețurile nu includ T.V A 
Relații la telefon 092/227592.

r—

1,
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> ««licitat?
VÂNZĂRI - 

CUMPĂRĂRI

• Vând casă trei ca
mere, garaj, curte, str. Iz
vorului. nr. 20, tel. 233055.

(3275)

cotidianSSindependentlȘH
... ■i.

CUVÂNTUL LIBERAI

Vând spațiu
Tei.rial central.

Intre orele 10—14. 
821028.

corner-
218801. 

sau
(3259)

• Vând Datsun Cherry, 
1200 cmc, neînmatriculată, 
stare bună, eventual piese 
1500 DM, 
meriți, N.

negociabil. Si- 
Bălcescu, nr. 10.

(3270)

• Spray contra ejaculă
rii rapide, medicamente po
tența, frigiditate, afro ’isl- 
ace, 01-6377'73. ol I-S06134.

(OP)

• Vând 
intravilan 
șeaua 
ții

50 000 mp teren 
ÎV Zam, la șo- 

n.nlională.
054/217256.

Informa-
(3094)

• Vând Audi 80, 
1,6, an fabricație 
vamă plătită. 1500

motor 
1981, 
DM. 

negociabil, sau schimb cu 
mașină înscrisă. 
621238, sau 230095.

Tel.
(3257)

pământ
nr.

• Vând casă, 
arabil în Chimindia, 
18. Tel. 624108, după ora 
18. (3280)

• Vând garsonieră, 
tier Dacia. Deva 
057/248973, Arad. 
18—21.

car-
Tel. 

orele 
(3267)

• Vând apartament de
comandat, uși stejar, 
boxă, (spălătorie, uscătorie 
comune). Deva, 621646.

(3298)

comerciali, absolvenți li
ceu, dinamici, prezentabili. 
Vârsta maximum 27 ani 
și un manipulant marfă. 
Oferim condiții de salari
zare avantajoase. Informa
ții tel. 230930. (3089)

k . DECESEj. 1

șofer 
b; c, 

28— 
medii.

• Angajăm 
cu categoriile 
E, vârsta între 
35 ani, studii 
vechime minimă 5 ani 
în meserie. Relații
str. Aurel Vlaicu, nr. 
19, Deva. (3301)

• Societate comer
cială angajează agenți 
comerciali. Informa
ții tel. 223092.

(3283)

• Profesoară meditez la 
economic si psihologie. Tel. 
228431. ’ (3283)

• NOU ! Centrale 
termice automatizate, 
HERMAN SICO etc. I- 
talia, Germania, orice 
combustibil, capaci
tate. Distribuitor a- 
utorizat, Imperial O- 
răștic. 054-642580.

(2381)

• Vând armă vânătoare, 
nouă, calibrul 12, marca 
Jaztlava, tel. 777115. (2651)

• Vând TV Izotermă, 
motor Brașov, 14 milioane, 
negociabil. Tel. 641167.

(2620)

• Vând tractor U 650, 
cu plug. Informații Agro- 
mec Beriu. județul Hune
doara. (2634)

• Vând urgent casă 
Dobra, str. Lugojului, nr. 
52. preț negociabil. (3284)

• Vând (închiriez) casă 
Deva, ceas pendulă, vechi, 
tel. 614648. (3025)

• Vând aragaz 4 ochiuri 
plus cuptor. Tel. 231814. 
între orele 18—21.

• Vând avantajos apar
tament două camere. In
formații tel. 626617. Deva.

(3038)

• Vând Nlercedes 300, 
stare bună, cu donație, 
posed talon Mercedes 420, 
tel. 651987. (6949)

• Vând casă, anexe, gră
dină, mașină 
,7Heana“. Bârcca 
Bl

cusut 
Mică, 
(3288)

• Vând Dacia 
carte identitate, 
te bună, 5 viteze, 
GN. casetofon, sistem anti- 
efracție, tel. 713487. (2506)

1310, TLBS 
stare foar- 

bord

gospodă-• Vând/schi b 
rie țărănească sat Bretelin, 
14 km Deva, cu aparta
ment două camere. 
«27324.

• Vindem Saviem, 8 
tone, cabină dublă, tel. 
711002 sau 711822. (2595

Tel. 
(3094)

• Vând societate 
cială 1993. Tel. 
inclusiv producție.

comer-
215370, 

(3096)

In corn.• Vând casă
Petriș pe Mures, jud. A- 
rad. Tel. 665146.

• Vând Ford Fiesta II 
Diesel, fabricație 1988, 
2290 mărci, și Citroen BX, 
fabricație 1985, 2200 mărci, 
impecabile. neînmatricu
late, prețuri negociabile. 
Informații tel. 714273.

(2501)

(3099)

• Ocaziei Cruce 
marmură 990 000 lei, 
videorecorder Yoko 
700 000 iei. Tel. 617075.

(3092)

flftlîFîl
I. SERVICII

• SG Groins angajea
ză confecționere. Deva, tel. ’ 
212100. (3243)

• Vând urgent 3 ca
mere decomandate, Mine
rului, preț negociabil. 
214102, 622710, (3100)

• Societate particulară 
de construcții angajează ur
gent electrician în 
structii.
616795,

• Vând apartament trei 
camere decomandate. In
formații tel. 625512. Deva.

(3997)

con-
Informațil la tel. 
între orele 7—15.

(3088)
• SG <Slef Facilities SR.I, 

distribuitor Golgatc, Pal
molive, angajează agenți

• Angajăm vânzători 
și șofer pentru difuzare 
presă. Gonditij avantajoase. 
Tel. 233511. (3290)

• Profesoară meditez la 
istorie. Tel. 621904. (3264)

(! BifEUSE )
• SG Mobilpct'1 SA Pa- 

troșani, cu sediul în Pe
troșani, str. Livezcnî, nr. 
235, convoacă Adunarea 
Generală a acționarilor, 
cu următoarea ordine de 
zi : alegerea eonsiliului de 
administrație și validarea 
cenzorilor; diverse. Șe
dința va avea loc în da
ta de 28 octombrie 1997, 
ora 1J, la sediul societă
ții. în cazul când nu sunt 
îndeplinite condițiile pre
văzute de lege, ședința 
următoare va avea loc în 
data de 29 oct, în același 
loc si la aceeași oră.

(3247)

• SC Orăștietrans SA 
Orăștic, str. Unirii, nr. 76, 
județul Hunedoara anun
ță intenția de majorare 
a tarifelor la transportul 
de marfă, călători și pres
tări servicii, începând cu 
data de 13 octombrie '97. 
Fixează zi de licitație pen
tru mijloacele fixe, în fie
care zi de vineri din săp
tămână, la ora 10, la se
diul societății. (2633)

r ificRWRi J
• închiriez garaj cen

tral, preț negociabil. In
formații tel. 092-343167.

(3098)

• .Caut de închiriat spa
țiu comercial 
alimentar în 
tel 715767.

sau cliioșe 
Hunedoara, 

(2503)

□ □

• Consternați de durere 
și tristețe, Ocheană loan 
soț, Corodeanu Ecaterina, 
fiică, Mihaela și Adrian 
nepoți, anunță decesul ce
lei mai harnice soții, mo
mi și bunici

OCIIEANA maria
ce nu poate fi egalată cu 
nimeni și nimic. Te vom 
plânge mereu. cât vom 
trăi, și nu te vom uita, 
suflet bun ce ai fost.

(2508)

• Un ultim omagiu 
pentru cea care a fost 
MARIA PITULESCU 
și transmitem sincere 
condoleanțe familiei 
îndoliate.

Familia Manga.
(912081)

• Regretăm dureroa
sa dispariție a celei 
care a fost
MARIA PITULESCU 
și suntem alături de 
familia îndoliată. Fa
milia Nicorici.

(912082)

• Consternați de 
durere cuscrii deplâng 
dispariția prematură 
a celei care a fost 
MARIA PITULESCU

Dumnezeu s-o odih
nească. Familia Lea- 
hu. (912083)

•Cadrele Poliției mu
nicipiului Deva regre
tă încetarea din via
ță a celei care a fost 
MARIA PITULESCU

Sincere condoleanțe 
domnului general Pi- 
tulescu și familiei a- 
tât de greu încercate. 

(3292)

• Suntem alături de 
Mircea Pitulescu la 
greaua încercare prici
nuită de decesul mamei 
sale
MARIA PITULESCU

Sincere condoleanțe 
întregii familii. Finii 
Remus si Gamelia Sa- 
bău. (3295)

• Suntem alături de 
familiile Pitulescu și 
Ilerlea la greaua pier
dere a celei care a fost 
MARIA PITULESCU 

(MIMI)
Dumnezeu s-o ierte! 

Familia Orban Emeric 
și Maria. (3269)

• Marian, Maria, 
Răducu, Dragomir, Lu- 
cica, cu familia, un
chiul Moise și mătușa 
Elena aduo un ultim 
omagiu regretatului lor

NICOLAE CRIȘAN i
Fîe-J țărâna ușoară 

și Dumnezeu să-l ier
te 1 (3291)

I
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CURSUL VALUTAR
10 OCTOMBRIE

dolar SUA
marcă germană 
yeni iapr.uczi 
liră sterlină 
franc elvețian 
franc france? 
lire italiene

— 7696
— 4417
— 6409
— 12494
— 5300
— 1314
— 448

le
Iei 
lei 
lei 
lei 
lei 
Iei

a

I

I
I 
I
ICursurile , incluse în această listă au la baza ■ 

cotații ale societăților bancare autorizate să efec- | 
tueze operațiuni pe piața valutară. Prezenta listă 
nu implică obligativitatea utilizării cursurilor în _ 
tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări. |j

I

Al «I • IAbonament la ziarulyy .......... .

„CUVÂNTUL LIBER
mai

mai

PE 
LEF

I 
I
I
*

I
«I

I w
I

..CUVÂNTUL LIBER" este ziarul cel 
apropiat de dumneavoastră.

IAR ABONAMENTUL este calea cea 
avantajoasă de a intra în posesia lui.

COSTUL UNUI ABONAMENT 
LUNA NOIEMBRIE ESTE DE 7000 DE 
LUNA. PLUS TAXELE POȘTALE.

Avantajul abonamentului este în conti
nuare evident, dc șapte exemplare primite gra
tuit Pl lună față de cumpărarea cu bucata, 
adică jumătate din prețul abonamentului.

NU UITATI! REÎNNOIȚI-VA ABONA 
MENTUL LA „CUVÂNTUL LIBER", iar dacă 
nu avați abonament, solicitați factorilor poș
tali să vă facă.

FOARTE IMPORTANT ! Abonamentele se 
fac la ghișeele oficiilor poștale din județ și la 
factorii poștali — numai cu bani în numerar 
—, iar la Rodipet, la sediul din Deva. în 
numerar si prin virament. Relații la telefoa
nele 213007, 233178.

RAMANETI cu nod
RĂMÂNEM AI DUMNEAVOASTRĂ.

I
I
I
♦*
I

AGENȚIILE DE PUBLICITATE 
„CUVÂNTUL LIBER"

I*
I*
I<•
I
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I
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A
I
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î gazinul „Palia1

• HAȚEG, pe str. Progresului, nr. 1 
I (in spațiul secției foto). Telefoane : 770367. 
j 770735:

^Agențiile ziarului nostru asigură, la 
I taxe rezonabile publicarea cu maximă 
j promptitudine a tuturor anunțurilor de 
' miea. șt mare publicitate.

pu- 
pu-

Pentru a economisi timp și bani 
teți publica anunțuri de mică și mare 
blicitate în ziarul nostru, apelând la agen 
țiile publicitare din :

• DEVA
din str. 1 Decembrie, nr. 35 (în clădirea 
Tribunalului județean); — la chioșcul din 
CENTRUL MUNICIPIULUI, lângă maga
zinul "„Comtim"; — la chioșcul din CAR
TIERUL MICRO 15 (stația de autobuz 
„Orizont").

• HUNEDOARA, pe bdul Dacia (tel. 
716926).

• BRAD, strada Republicii (tel. 
650963), la sediul S.C. „MERCUR".

• ORĂȘTIE, la chioșcul de lângă ma-■ --------,a ■

I
I%
fe

la SEDIUL REDACȚIEI |
*
I
I
<*
I*
I%
I
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I*
I*
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I
I*
I
I

'C

• Soția Diana și fiica 
Oana cu nemărginită 
durere deplâng trece
rea în neființă a dra
gului lor soț și tată 

IIORIA IOSIF 
SPADARU 

înmormântarea — 
sâmbătă, ora 14, la 
Cimitirul catolic Deva. 
Nu te vom uita nicio
dată;(912085)

GSM, vârsta 
Găsitorului re-

Pierdut certificat ac- 
FPP 

nume- 
decla- 
(3296)

ționar, 310722, la 
Banat Ci-ișana, pe 
le Tamaș Aurel. Se 
ră nul.

(3305)

• Vând 
vilă

P + 1. 
deosebită 

Deva 
amănunte 

tel.
227968. 
(3272)

• Pierdut pisică birma- 
neză în fața Magazinului 
Goldstern 
una lună.
compensa. Sunați la tel. 
233633.

• Pierdut carnet sănăta
te pe numele Horopciuc 
A-na-Maria. îl declar nul.

(2504)

• Fratele Florin, sura
na tul Horea, cu familiile 
regretă dispariția prema
tură a celui care a fost

IIORIA IOSIF 
SPADARU

Te vom avea mereu în 
suflet. (912085)

SUPER LOTO 5/40 
DIN 09. 10. 1997

14 15 26 40 11 3
Fond dc câștiguri : 237 256 607 lei.

EXPRES 
DIN 09. 10. 1997

11 38 37 42 48
Fond de câștiguri: 46 903 920 Ici.
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