
LA ÎHCHIDEREA EDIȚIEI
IERI DUPĂ-AMIAZĂ, la prefectura județului hunedoara, a avut loc 

FESTIVITATEA DE PREMIERE A ECHIPEI DE GIMNASTICA FEMININE, CARE RE
CENT A CUCERIT TITLUL DE CAMPIOANĂ MONDIALA, CÂT ȘI A BOXERULUI PRO
FESIONIST MIHAI LEU, CAMPION MONDIAL LA CATEGORIA SEMIMIJLOCIE. 
(ALTE RELATĂRI ÎN ZIARUL NOSTRU DE MÂINE).

CUVÂNTUL
LIBER

ANUL IX • NR. 1993 • MARȚI, 14 OCTOMBRIE 1997 8 PAGINI • 500 LEI

Agricultura fâcutâ prin... circulare

Cetatea și-a încheiat serbările...

întâmplarea a făcui să-mi 
cadă în mână, publicate 
fiind într-un organ de 
specialitate, trei circulare 
comune ale Ministerului 
Agricultur i și Alimentației 
și Fondului Proprietății de 
Stat, semnate de ministrul 
Dinu Gavr.iescu și, res
pectiv, președintele» Sorin 
Dimitriu (nu Dumitriu — 
cum din eroar» s apărut 
în pub'icațit’. Ce pre- 
.'ăd aceste circulare ?

Una dintre ele, cea pur
tând nr. 3760, de la cabi
netul ministrului ș] 9396 
(atenție la cifră, care după 

“■ — “ CTj UZ! ÎZZJ UZ!

Alegeri pentru desemnarea noului primar

un simplu calcul denotă că 
z, de zi, fără pauză sâm
băta și duminica, s-a e- 
mis câte un astfel de do
cument sau alt act la 15 
minute!), se referă la mă
surile privind realizarea 
Programului de însămân- 
țări din toamna anului 
1997. Fără a concretiza ce 
prevede programul res
pectiv, în preambul se 
arată — într-un text ste
reotip — că: „Având în 
vedere necesitatea și im
portanța realizării Progra
mului de însămânțare a 
culturilor în condițiile spe

oarece pe parcursul ei ce
tățenii cu drept de vot ai 
orașului au fost invitați la 
urne pentru a-și desemna 
noul primar al orașului, 
post devenit vacant prin 
promovarea dlui Păun Pe
tru Jura la Ministerul 
Muncii și Protecției Socia
le, înlr-o funcție la vârf. 
O echipă a ziarului nostru 
s-a aflat duminică la Si- 
meria pentru a consemna 

cifice din toamna anului 
1997, stabilesc următoa
rele măsuri pentru fac
torii de răspundere din 
teritoriu, respectiv direc
torii generali ai direcțiilor 
generale pentru agricul
tură și alimentație, ma
nagerii sau directorii so
cietăților comerciale pe 
acțiuni cu profil agricol, 
directorii filialelor jude
țene FPS și reprezentanții 
FPS în adunările gene
rale ale acestor socie
tăți. Urmează o seric 
de indicații generale, in
clusiv la amplasarea cul

cum s-a desfășurat scruti
nul și cu ce rezultate.

O primă discuție am a- 
vut-o cu dl Simion Blaj, 
judecător la Tribunalul ju
dețean Hunedoara, pre
ședintele Circumscripției e- 
lectorale nr. 11. Domnia 
sa ne-a spus, încă de la 
început:

— S-au asigurat toate 
condițiile pentru ca vota
rea să se desfășoare în 
strictă conformitate cu 

turilor, după care se fac 
referiri la sarcinile mana
gerilor sau directorilor de 
societăți comerciale, ale 
reprezentanților FPS în 
AGA și, în final, ale di
rectorilor filialelor FPS. 
La punctul 5 din circulară 
se arată că: „Modul de 
realizare a sarcinilor sta
bilite în prezenta circu
lară constituie criterii de 
apreciere a activității di-

NICOLAE TlRCOB

(Continuare în pag. a 2-a) ,

ea ezi a m rzi m r

legea, cât mai bine. Au 
fost amenajate opt seeți’ 
de vot, șapte în oraș și , 
una la Sîntandrei. S-a | 
realizat o mai bună repar
tizare a alegătorilor pe 
secții ș.a. :

— Câți candidați sunt , 
înscriși pe buletinele de ' 
vot ?

TRAIAN BONDOR, 
VALENTIN NEAGU

(Continuare în pag. a 2.a)

Săptămâna-maraton „Ser
bările Cetății" s-a finalizat 
duminică seara. Au fost o 
serie de manifestări oare
cum familiare orașuiu- de 
la poalele Cetății (de la 
teatru de păpuși la muzi
că cultă), reunite de aceas
tă dată sub un generic mai 
amplu. Dincolo de valoa
rea conținutului cultural- 
artistic al acestora, se pa
re că a lipsit (cu mici ex
cepții. și acelea spre final), 
totuși, acea atmosferă spe
cifică unor serbări (și ale 
Cetății, pe deasupra), care 
să-1 convingă pe potenția
lul spectator să participe 
la astfel de momente ce-i 
sunt. în fond, destinate.

Vizita la Hunedoara a unei 
delegații maghiare din 

Szombathely
Timp de trei zile (10— 

12 octombrie) o delegație a 
primăriei orașuiu; înfrățit 
Szombathely — Ungaria s-a 
aflat într-o vizită la Hu
nedoara, ce face parte 
dintr-un program stabilit 
între cele două primării 
ale acestor orașe înfră
țite, în care se preconi
zează dezvoltarea unor 
relații mai strânse în 
principalele domenii de 
activitate — social, eco
nomic și cultural.

Din delegația maghiară 
au făcut parte primarul 
orașului Szombathely, dl 
Andraș Wagner, secretarul 
Consiliului, doi deputați, 
șeful serviciului de relații 
internaționale și a fost 
primită la Hunedoara dc 
dl primar Remus Mariș. 
alte cadre din conducere 
și s-a întâlnit cu consi
lierii locali. în cele trei
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Sfânta Cuvioasă ^araschiva t
Ziua Ut ‘ i >.

este trecută în calendarul 
neamului nostru romă' 
nesc și ortodox ca zi de 
pomenire o Cuvioasei 
I'araschiva, a acestei alese 
și nobile fiice a bisericii. 
Este nu numai o pome
nire de înaltă trăire și o 
desăvârșire duhovniceas
că, ci și un minunat pri
lej al afirmării unității 
cu moșii și strămoșii 
noștri, în aceeași unitate 
de credință cu ci.

S-a născut pe pământul 
Tracici, în cetatea Cali~ 
cratia- în satul Epivat, 
din părinți maccdo — (Continuare în pag. a 2-a) ♦
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• Cea mai „consistentă" 
manifestare a săptămânii a 
constituit-o cea de-a XV-a 
ediție a concursului inter- 
județean de muzică ușoară 
„Stelele Cetății", desfășura
tă pe parcursul a trei zile. 
S-au aflat la Deva 28 ue ti
neri soliști ai muzicii u- 
șoare bătălia dându-se în
tre primii 22 (trecuți de 
preselecție). care au evo
luat în fața juriului și a 
puținilor spectatori inter
pretând câte două melodii 
(majoritatea din repertoriul

A consemnat 
GEORGETA BÎRLA

(Continuare în pag. a 6-a)

zile ale vizitei oaspeții 
maghiari au vizitat S.G. 
Siderurgica S.A.. Castelul 
Corvineștilor, moderna 
popicărie unde se desfă
șoară, în aceste zile. Cupa 
Europei, orașul , Hunedoa
ra. în cadrul discuții
lor purtate, al dezvoltării 
relațiilor de colaborare în
tre cele două orașe un loc 
important l-a ocupat do
rința ambelor părți de a 
se organiza o întâlnire a 
oamenilor de afaceri din 
Hunedoara și Szombathely 
în vederea dezvoltării u- 
nor relații economice.

în ultima zi de vizită, 
duminică, delegația ma
ghiara a fost primită la 
Prefectură, unde s-au pur
tat discuții și cu reprezen
tanți ai Camprei de Co
rner.. și Industrie, și cu 
alți agenți economici din 
județ. (S.C.)

♦ Iumani, tu prima știmă-t 
■ale a secolului al XI-* * 

■ica. Viata ez a foști 
plină dc învățăminte și [ 
de frumuseți bincplăcute | 
lui Dumnezeu- După o * 
viață îmbunătățită per- * 
manent cu fapte bune și ♦ 
de milostenie, s-a mutat 1 
către Dumnezeu’ iar 
trupul, vasul ales și pre-1 
țios al sufletului ci nu a*  
fost supus putreziciunii * 
după legile existenței, ci » 
s-a păstrat intact asa cum i

Duminică, 12 octombrie
a.c., a fost pentru Sinreria
și oamenii ci o zi obiș
nuită și. în același timp, 
una aparte. Obișnuită în
trucât a întrunit toate e- 
lementele anotimpului pe 
care îl parcurgem: de di
mineață a fost ceață și a 
bătut un vânt rece, pe lă 
prânz vremea s-a maj în
călzit, iar spre scară a în
ceput să plouă. A fost, 
totodată, o zi aparte de

I
Pr. dr. 1.0. RUDEANU t

Potrivit dalelor centra
lizate dc Biroul Electoral 
de Circumscripție, ale
gerile pentru funcția de 
primar al orașului SIMB
RIA. desfășurate în ziua 
de 12 octombrie 1997, 
s-au încheiat cu următoa
rele rezultate :
1. Numărul alegătorilor

JUDEȚUL HUNEDOARA 
BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN 

COMUNICAT 
potrivit listelor elec
torale — 10321 
Numărul 
prezenti 
4104 
Numărul
labil exprimate — 4039 
Numărul voturilor nule 
— 65. 
întrucât nu S-a prezen-

2.

3.

4.

alegătorilor 
la urne —

voturilor va-

tat la vot .jumătate plus 
unu din numărul total 
al alegătorilor înscriși în 
listele electorale, potrivit 
Art. 76 din Legea nr. 

70/1991, republicată, VOR
FI ORGANIZATE NOI 
ALEGERI IN ZIUA DE 
19 OCTOMBRIE 1997.

De va, 13 octombrie 1997.

• Președintele țării, la 
Strasbourg. Dl Emil 

J Constantinescu, președin-
I tele României, a parti-

r zt**  r t jmw z «mw r mw

cipat, în cursul săptămâ
nii trecute, la reuniu
nea la nivel înalt a Gon- 
siliului Europei, de la

Strasbourg, împreună cu J
alți 39 de șefi de stat >
șl de guvern. Reuniu- I
nea a dezbătut probleme 1
importante privind pro- |
tecția minorităților na- j
țîonale, lupta împotriva |
corupției și a crimei or- «

(Continuare în pag. a 2-a)

Căminul spital Brănișca. Se amenajează o nouă magazie pentru ali
mente, dar din lipsa fondurilor o su rie nciciiiiiiîlda la «oșÎTea iernii. e 
așteaptă eventuali sponsori. Foto ANTON SUVA l
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Agricultura
(Urmare din pag. 1) 

rectorilor generali ai di
recțiilor generale pentru 
agricultură și alimentație, 
directorilor filialelor FPS 
Și reprezentanților FPS în 
AGA și a managerilor și 
directorilor societăților co
merciale pe acțiuni".

Circulara referitoare la 
unele măsuri în domeniul 
producției animaliere mi 
se pare, la râncul ei. in - 
teresantă Jemnă de aten
ție. Pentru argumentare 
am despi >ns că directorii 
general, ai DGAA trebuie 
să: „sprijine ș. să se 
imolict, după caz. în ac- 
ț'Unile de pi ivatizare a 
eompleKtlc.r de creștere 
’ndust-r da a p> rcilor și 
păsărilor, în vederea în*

* se poate vedea azi în
* Biserica Mitropolitană din 
J iași.
I Din Enciclica Patriar- 
I hului Ecumenic Partenie
* din 1641 desprindem că
* s-au dăruit domn.torului 
l Vasile Lupu Sfintele 
J Moaște ale Cuvioasei Pa- 

I raschiva „ca semn de 
I mulțumire țață de dân-
* sul șl de sfințirea țării 

I lui". Au fost aduse la
* lași in anul 1641 șt așe- 
ț zate în Biserica St- Trei
* Ierarhi unde Sfintele

(Urmare din pag. 1) 

' ganizate, întărirea demo- 
I orației, respectarea drep- 
J turilor omului, coopera- 
Irea culturală între state

le membre ale Consiliu- 
j lui Europei.

• • Revoluționarii, „intr-o
j situație lmpos1b:lă". pro. 
. punerea Guvernului de 
I modificare . Legii 42/ 
’ 19i)0, privind drepturile
(revoluționarilor, a gene

rat noi manifestări de 
I protest ale acestora in

Capitală și in alte orașe 
J ale țări:, cu forme până 
| la greva foamei. Guver- 
» nul se menține insă pe 
| poziție, considerând ne- 
« cesarâ modificarea legii, 
| respectiv restrângerea ca. 
J tegoriilor beneficiarilor 
Ide drepturi in urma Re

volutei din decembrie 
j 1989.

• Fostul Rege Mihai 1, 
| din n .u in ară. La 
• sfârșitul săptămânii tre. 
I cute iostul suveran al 
, României, Mihai 1, și so- 
| ția sa Anq de Bourbon- 
J Parma au participat, la 
I Alba Iulia, 'a s' hători-

făcută prin... circulare
cbeierii ari tir ii până la 
31 decembrie 1997". Rezul
tă deci un " men limi
tă. care în alte d»jumen- 
te nu se regăsește. Cu 
alte cuvinte, ri privati
zare, ori lichidare până la 
sfârșitul anului altă cale 
neexistând. Pentru direc
tori sau manageri îns“. se 
stipulează că -ceștia răs
pund de aplicarea măsuri
lor tehnice și organiza
torice cără să conducă lâ 
îmbunătățirea parametri
lor de producție, reducerea 
costurilor și creșterea efi
cienței economice a socie
tăților. Dacă acestea se 
lichidează, se mai justifi
că oare un asemenea in
teres ? Evident că nu.

Reglementând o situa
ție devenită anacronică, 
o altă circulară, cu nr.

rea a 400 de ani cfe Ia 
ctitorirea Catedralei lui 
Mihai Viteazul și a 75 
de ani de la încorona
rea Regelui Ferdinand și 
a Reginei Maria ca primi 
suverani ai României.

• Șl elevii fac grevă. 
Mii de elevi din clasa 
a XH-ă, din București și 
din alte orașe ale țării, 

au protestat vehement pe 
străzi șj în fața sediilor 
administrațiilor locale, 
împotriva prevederii din 
noua Lege a învățămân
tului ca bacalaureatul să 
se dea la șase discipli
ne. în Ioc de patru, și a 
hotărârii Ministerului E- 
ducației Naționale ca toa
te probele orale ale 
examenului de bacalau
reat (în număr de cinci) 
să se desfășoare într-0 
singură zi. Sindicatele 

3765 de la MAA și 9395 de 
la Fps — puvește moda- 
l'tatea de adoptare a unor 
decizii pentru societățile 
comerciale pt acțiuni cu 
profil agricol In context 
se arată că deciziile de 
numire sau revocare a ma
nagerilor de societăți co
merciale pe acțiuni cu 
profil agricol se vor lua 
de către reprezentanții 
FPȘ în AGA, cu consul
tarea directorilor generali 
ai DGAA, aceștia avizând 
și programele de restruc
turare. privatizare sau li
chidare.

Iată un mod tipic de 
conducere a treburilor din 
agricultură, fapt pentru 
care nu ne mai poate 
mira de ce treburile merg 
așa cum merg în agricul
tura țării.

din învățământ șj mulți 
profesori s-au solidari
zat cu elevii.

• Adunarea Atlanticu
lui de Nord, la București. 
La Palatul Parlamentului 
din Capitală s-au desfă
șurat lucrările cele; de a 
43-a Sesiuni Anuale a 
Adunării Atlanticului de 
Nord. Au participat 270 

de parlamentari din țările 
membru șj asociate NATO, 
care au dezbătut decizii
le adoptate la Reuniunea 
de la Madrid, în condi
țiile extinderii în viitor 
a acestui organism.

• Conferința Naționa
lă a Organizației de ti
neret a PNTCD. La Arad 
s-au desfășurat lucrările 
Conferințe; Naționale a 
Organizației de tineret 
a PNȚCD. Au pârtiei-

Alegeri pentru desemnarea noului primar
(Urmare din pag. 1)

— Unsprezece. Opt ai 
diferitelor formațiuni po- 

' litice, unul al unei coaliții 
( de partide, iar doi inde- 
i pendenți. Secțiile de vot 
! s-au deschis la ora șase 

și se vor închide la ora 
21. T»mp suficient, deci, 

' pentru ca toți cei cu drept 
' de V°t să-și exprime op

țiunea.
I Am poposit apoi la Sec- 
j ția de vot nr. 4 și am dis- 
I cutat cu președintele a- 

cesteia, dl Vladimir Lun- 
can.

| — Vin oamenii la vot,
die președinte? — am în
trebat.

— Am început activita
tea la șase, dar oamenii

pat 214 delegați din în- ' 
treaga țară. în funcția î 
de președinte al Orga- * 
nizație; a fost ales Ale- • 
xandru Popescu. |

*
• „Festivalul Toamnei" I 

la Sinaia. în frumoasa , 
stațiune Sinaia a fost I 
organizata cea de a treia • 
ediție a „Festivalului • 
Toamnei". Un mare I 
număr de localnici și J 
turiști au fost martori și | 
participanți la momente » 
multiple și variate de | 
antren și voie bună. •

a A fost decisă re- 
structurarea RENEL. La j 
întâlnirea avută dumini- ' 
că între primul ministru î 
Victor Ciorbea, ministrul I 
Industriei și Comerțului, * 
Călin Popescu Tăriceana, | 
și liderul Sindicatului • 
„Univers", Dumitru Chi- | 
riță. s-a hotărât restruc- . 
turarea RENEL. în ma- l 
ximum trei săptămâni, * 
Regia se va transfor- | 
ma în Societate Națio
nală pe Acțiuni, rămâ- j 
nând în administrarea I 
statului numai activita- J 
tea de transport și | 
distribuție a energiei • 
electrice. ! 

au început să vină după ce 
«-a luminat de ziuă. A- 
vem înscriși în liste 1071 
de alegători, din care 
până acum au votat în jur 
de 40.

— Puțini. Există peri
colul ca oamenii să nu 
vină la vot 7

— Nu cred. Vor veni 
mai ales în juruj prânzu
lui, după ce se iese din 
biserică. Secției noastre îi 
«unt arondate și satele 
Uroi, Săulești și Cărpiniș. 
Vom trimite autobuze în 
satele respective, iar pen
tru cei netransportabili am 
amenajat o urnă volantă.

Ne-am oprit apoi la Sec
ția nr. 2. împreună cu dl 
Mircea Roman președintele 
acesteia urmărim o vreme 
cum se desfășoară votarea. 
Veneau oamenii cu buleti
nele, erau căutați în liste, 
după care li se înmânau 
buletinele de vot în care 
erau înscriși candidații, 
după care intrau în cabi
nele de vot.

— Vota- :a este foarte 
simplă, ne spunea dl pre
ședinte. așa că merge re - 
pede. Am ajuns cu nu
mărul votanților la circa 
70. dar de acum încolo 
afluxul va fi mai mare.

Am aflat că dl. Petru 
Păun Jura a votat la sec
ția nr 1. încă de ia 
prima oră întrucât urma 

• •

Sfânta Cuvioasă Paravhiva >
4 •
I (Urmare din oag. 1) Moaște au nat până in •

să plece In ziua aceea la 
București, chemat de im
portante treburi ce-1 aș
teaptă la minister

Aproximativ aceeași si
tuație — puțini votanțl 
— s-a înregistrat până 
aproape de prânz și la 
secția de vot amenajată 
în sala de așteptare cis. I 
a Eării din oraș. Și aici 
am găsit o organizare 
foarte bună. Din cei ce 
trebuiau să ajute la buna 
desfășurare a votului lip
sea, ca și la secția nr. 2, 
reprezentantul PNȚCD din 
care pricină însă activita
tea nu avea de suferit. Și 
dna Iovuța lancu. prp- 
ședința secției din gară, 
era optimistă în ce pri
vește prezenta la vot.

La secția amenajată la 
Școala din Sântandrei. am 
discutat cu dl Aurel 
Delagramatica-, președin
tele. și dl Cranciovă. re
prezentantul Partidului Na
țional Liberat. Amândoi 
interlocutorii au opinat 
că votarea se desfășoa
ră foarte bine și că așa 
va merge șt în continuare. 
De această treabă vor a- 
vea grijă ce; angrenați în 
această activitate, repre
zentanții partidelor politi
ce, inclusiv poliția, gar
dienii publici și jandarmii 
pe care t-am intâlnit la 
toate secțiile de votare.

anul 1888 când au fost ! 
aduse în C ateii ula Mitra- * 
polii ai-ii-

De trei se< ole și jumă- » 
fate, credincioșii tineri » 
și bătrâv români de ' 
țretutinden ■ vin șt iși i 
pleacă fruntea si cu a- ț 
leasă evlavi in.-liină *
și se roagă în fc Sfinte-* 
lor Moaște pentru a pri- ! 
sosi in slunrea bisericii, î 
în facerea te bine, în j 
recunoștința or față de , 
înaintași și in nădejdea» 
dobândirii mânuirii prinl 
mijlocirile acestei Sfinte.
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s’ern: 2'1 10 La volan: 23.15 lurnal: 23.25 
Mag sportiv: 21.35 Canary Wharf (s): 
23,55 Universul cunoașterii: 0 15 Portret 
în n~* ‘-45 nn—.-nTifnrnl Georgp Grigoriu.

( TVR2 ]> ----- ---------- ---------'

7,(01 TV M Telematinal: 8.00 Euronews: 
8.5 s d-' '■ a’-t> (r): 9.55 Memoria exilului 

românesc (r): 10,30 Savannah (r): 11.30 
Canary Wharf (r): 12,00 Sunset Beach 
(r); 12.45 Scena (r): 13.15 Un cântec pt. 
fiecare; 13,30 Fată-n fatâ (r): 14.00 Con
viețuiri- 15.10 Limbi străine: franceza; 
15,35 D.a; 16,00 Micaela (S>: 16.55 Cristal 
(S); 18,00 Hei-rup! Hei-rapl: 19,00 Dosa
rele istoriei: 20,00 Secretul (s); 21.00 Sen
sul tranziției: 22,00 Teatru liric Brăila — 
Concursul International de canto Ilariclea 
Darclde — ed I; 23,30 Pelerinaje (do); 
0,30 TVM Mesager.

( ANTENA I )
6.30 Tele-Dimineata: 9,40 Viitorul înce

pe azi (r>- 10.30 Vacantă cu bucluc (f/rl; 
12,20 Lumină călăuzitoare ts): 13.10 Mil
lennium (r): 11.00 Știri; 11,20 O miză cru
cială (f.a SUA '91. p D; 16,00 întoarce
rea Sfântului (St: 17,00 Da 17.30 Telere- 
bus: 18,00 Cafea cu parfum de femeie 
(s>; 19.00 Observator: 19.15 între dragoste 
st onnarp (f.n SUA 19°'' ’lin Legea lui 

Burke (si- 22,30 Milionarii de la.„ 0,00 
Aphrodîsia.

(ANTENA 1 - TV-DEVĂ]
8,00 — 8,15 Știri locale; 9.30 — 10.15 

Sportul hunedorean; 10.15 — 10,30 Mu
zică; publicitate; 17,30 — 17,45 Plai de 
cânt și dor; 17.45 — 18,00 Știri locale;
19,30 — 19.45 Știri locale (r).

( PRO - TV )
7,00 Ora 7. bună dimineața!; 9,00 Tâ

năr si neliniștit (r): 9.15 Sledge Hammer 
(r): 10.15 M^SII (s): 10,45 Sport la minut; 
ll.Oo Bert Rigby, You’re a Fool (f/r); 12,55 
Știri; 13.00 Dosteantă-te. române! (r); 11.30 
Maria (s): 15,30 Tânăr si neliniștit (s):
16.15 Soante de iubire (s): 17.00 Stiri;
17.15 Profesiunea mea — cultura: 18.25 
Știri: 18.30 Cine este șeful? (st: 19,00 Știi 
și câc't"!' (c«r 1910 Sfîrj. 20.15 Snitalul

«le urgentă (s); 21,15 L.A Lat» (s. SUA, 
en 1>- ’2.05 S«îrl: 2?.»e ' ■’••ndv (s>:
22,45 Sledge Hammer (s)- 23,15 Știri; 23,45 
Cinemateca PRO TV; 2,45 Știri.

( PRO - TV - DEVA )
6,15 — 6,45 O poveste adevărată • 

Muzică; 6.45 — 7,00 Miri locale (r) t
22,05 — 22,15 Știri locale.

( HEVASAT -I- }
8,00 — 14,00 Reluări; 17.00 Preciosa; 

17,40 Desene animate; 18,05 Provocarea 
naturii (d); 19,10 Casa de nebuni (S); 19,30 
Farmacia de gardă /Sj; 20,00 Star light 
(S); 21.30 Safari (d); 22,00 No; direcții (sj,.
22,30 Brigada de șoc (s); 23.00 Calea a- 
leasă (La.); 0,30 Serial erotic; 1,30 Video
text.

—....■?

7 ar editat de CASA DE PRESA Șl EDITURA CUVÂNTUL 
Registrul Comerțului Deva, cu nr. J/20/618/1991. Cont: 4072613110

Consiliu] de administrație : DUMITRU GHEONEA, președinte 
SABIN CERBU. MINEL BODEA, N1COLAE T1RCOB,

Adresa red-C'i-’ ?“0()
întreaga răspundere 

ziarului din propria inițiativă
T:n ntn ta

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.);

Deva str. 1 Decembrie, nr 35, 
pentru conținutul 
a . colaboratorilor.
.C. POLI DA VA

Program de lucru cu publicul: zilnic

articolelor o 
Manuscrisele

S.A. Deva
de luni până

membri.
<•• • ■ •’ Hunedoara.
poartă autorii acestora. Redacția nu răspun-'e material sau moral pentru articolele necontractate trimise 
(publicate sau nu) nu se înapoiază autorilor.

Teletoane: 211275; 212157: 211269; 225904 (corectură;; Fax: 218061.

vineri, intre orele 8—18, la sediul redacției și Ia telefonul 21 12 75.

k ..........
ANUL IX • NR. 1993

.................

............................................ T?.................................... ■*"'»•••••••*•••■•••••••••••  *••«•••«  •••••••••«••••••«•••*  « • • • • • •
———■ W)i

• MARȚI. 14 OCTOMBRIE 1997



IllgflgfLCUVÂNTUL LIBER. W^:.; .
■dWwMwMgWMMHMwwwwgQWWWMWWWflMWQMQMWMfrwwWflWWMMKKHțgp

I
I
I
I 
I
I
I

CALIFICARE CU BRIO A REPREZENTATIVEI ROMfiMIEI LA CM ’98 DIN FRANȚA

I

O frumoasă 
performanfă

Dintre cele 6 partici
pări ale reprezentativei 
României la turneul fi
nal al Campionatului 
Mondial de fotbal (mai 
bine spus din ultimele 4 
etape preliminare — 
fiindcă in 1930 și 1938 s-a 
participai direct), tricolo
rii au realizat cea mai 
bună performanță: din 10 
meciuri» âu obținut 9 vic
torii și tin singur rezultat 
de egalitate, cu Irlanda, 
cu cea mal bună linie de 
clasament din toate gru
pele,

IRLANDA -
Deși cărțite erau făeute — tricolorii fiind de 

mult calificați îd turneul final de fotbal al C.M.. ce 
se va desfășura anul viitor in Franța, iar Irlanda 
nu mai putea pierde locul al doilea (având un go
laveraj superior), ultima partidă din grupa a VllI-a 
dintre trlanda — România s-a desfășurat sub cele 
mai bune semne: în fața a 35000 de spectatori 
entuziaști. buni cunoscători ai fotbalului, dominați 
de fair-play iau aplaudat tot ce a fost frumos și la 
gazde, aar și la oaspeți/. Cine a lipsit in acest meci? 
Televiziunea ! Nici postul lafional, nici cete private 
h-au găsit de cuviință că meciul încheia firul vic
toriei calificării României la C.M., că foarte mulți 
iubitori ai fotbalului ar fi vrut să vizioneze „pe 
viu“ acest meci!

Deși a plouat in rafale și a fost frig, partida 
a avut ritm, faze fmmoăse, alternând la cele două 
părți. Câțiva jucători români (Hagi de 3 ori) au pri
mit aplauze la scenă deschisă, pentru sclipirile teh
nice sau combinațiile de mare rafinament. Jocul a 
fost deschis, viu disputat, 'ornânii aflându-se mai

ROMÂNIA 1-1
mult In terenul gazdelor și mai periculoși in atac. 
Scorul a fost deschis în min. 54, de către Hagi, care 
de la 35 de metri a înscris Un gol frumos, bun de 
amintiri peste ani. Hgalarea a venit in min. 84, prin 
Cascarino: 1—7.

ROMANIA: Stelea, D. Petrescu, Ciobotariu, Do
boș (Selymcs), Hagi (83 Ilie Dumitrescu), Gicâ Po
pescu, D. Munteanu, V. Moldovan (61 Filipescu), Ad. 
Ilie (75 Lăcătuș).

CLASAMENTUL FINAL, GRUPA A 8-A
1. ROMÂNIA 10 9 1 0 37— 4 28
2. Irlanda 10 5 3 2 22— 8 18
2. Lituania 10 5 2 3 11— 8 17
4. Macedonia 10 4 1 5 22—18 13
5. Islanda 10 2 3 5 11—16 9
6. Liechtenstein 10 0 0 10 3—52 0

tn celelalte 2 meciuri: Macedonia — Lituania 
1—2, Islanda — Liechtenstein 4—0.

Șl TINERETUL 
S-A CALIFICAT

Și echipa de tineret
a României s-a calificat
(pentru prima oară)
pentru finalele Cupei
Europene, înv ngând in 
deplasare echipa simila
ră a Irlandei cu 2—0, 
prin golurile marcate 
de Florentin Petre și 
Roșu.

Pentru acest meci, an
trenorul V. Piturcă a a- 
liniat formația : Lobonț, 
Reghencampf (89 Con
tra) leneși. Baciu. Miu, 
Florentin Petre, Tarara- 
che, Munteanu. Frăsi- 
neanu. Sabin Ilie (76 
Mihalcea), Roșu (56 Li- 
tăț.
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VICTORIE PE DEPLIN MERITATĂ

Corvinul - Poli. Timișoara 1-0
GREȘELILE SE PLĂTESC

Vega Deva - Olimpia Sa îu Mare 2-2
A fost una dintre partidele de la Hunedoara în care, atât 

publicul spectator — in prim plan cu entuziasta galerie ce n-a 
îneeitit nici o clipă încurajările pe întreaga desfășurate a meciu
lui — cât și întreaga echipă au dorit foarte mult victoria in fața 
Unei formații cu nume bl fotbalul nostru. Și grație jocului echi
pei, în bare s-a dăruit fiecare jucător, încurajării călduroase a 
găletidi, Corvinul s-a aflat tot timpul la cârma jocului și, după 
ocaziile avute, scorul trebuia să fie mai consistent fn favoarea 
gazetelor.

Oaspeții au aplicat de la început un marcaj sever și din a- 
cest motiv abia din min. 17 Gabor reușește să demonteze din 
tactica timișorenilor, impulsionând atacurile la poarta lui Frun
ză. După primul corner în minutul de mai sus, Bardac (foarte 
lâbbribs) și Costăchescu încep unele combinații ce se repetă în 
minutele 25 și 27 în fața careului de 16 m sau în interiorul lui, 
care se puteau lăsa cu goluri. Oaspeții ripostează doar în min. 
40. Atunci Kovacs scăpat singur pe dreapta trage puternic, însă 
Oeelăh respinge in corner. Golul mult așteptat al hunedorenilor 
ie thscrie în min. 42: la o lovitură laterală, de pe dreapta, Cr. 
Stoică execută in interiorul careului mare și Haidiner se înalță 
Și marchează golul unei prețioase victorii: 1—0. Și repriza a doua 
a aparținut aproape în totalitate gazdelor, acțiunile de atac ale 
studenților fiind firave, nepericuloase. Din păcate Cr. Stoica, Cos
tăchescu, Păcurar au ratat în situații excelente de a majora sco
rul.

Bun arbitrajul brigăzii conduse de Alex. Crișan (București).
CORVINVL: Ceclan, Bordean, Sterean, Haidiner, Procorodie, 

Chczan. Dinu (74 Tibichi), Costăchescu, Bardac (77 Chira), Păcu
rar, C¥. Stoica (64 Neiconi).

SABIN CERBU

Pe un teren îmbibat cu apă în urma ploii căzute din belșug 
și la Deva, cele două echipe s-au luptat dii răsputeri pentru a 
obține victoria. Gazdele aveau nevoie ca de ripen de toate cele 
trei puncte puse în joc, locul ocupat tn clasament reclamând 
neapărat victoria. Oaspeții parcă mat deciși ta oricând vitettză 
(promovarea și atunci de ce să nu spere la puncte, lă pCniilti- 
ma clasată? Și în acest scop au jucat destul de obstructionist, 
la orice contact cu jucătorii adverșl țipând ca loviți de baston! 
Gesturi la care s-a pretat și Negrea, unul dintre fotbaliștii buni 
de la Satu Mare. Deși tolerați de multe ori de arbitrul Angheli- 
nei, până la urmă a fost nevoit să-i lase în 10 oameni, eliminând 
pe lodi, pentru al doilea „galben".

Sigur, devenii au dorit să învingă pe Olimpia și după aspec
tul jocului, ar fi meritat victoria: ei s-au aflat mai mult în pose
sia balonului, au Inițiat atacuri dese, periculoase la poarta lui 
Petre. In special în repriza a Il-a Vega a jucat bine și cei peste 
1200 de spectatori sperau într-o victorie. Greșelile in apărare, 
marile ratări s-au răzbunat din nou. In min. 25, Farcău de la 
Olimpia taxează o greșeală a apărării și înscrie din apropiere, 
0—1. Gazdele reușesc eqalarea în min. 44, prin Grosu, care-l 
surprinde pe portar dintr-o lovitură liberă de la 25 metri. Oas
peții (prin Negrea) preiau conducerea, dar Popa egalează 
în minutul 87.

Și încă nu e târzie revenirea echipei devene. Poate, sâmbătă, 
la Arad !

VEGA Deva î aliniat formația: Rahoveanu, Răducănescu, Tă- 
nașă, Grosu, Naniu, Kovacs (Stan), Popa, Luca, Danciu, Stoian, 
Rădos.

NICOLAE GAVREA
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HUNEDOARA

CUPA EUROPEI 
LA POPICE

începând de azi, până 
sâmbătă. 18 octombrie, la 
Hunedoara se va desfășu
ra Cupa Europei la popi
ce, la caro participă t2 e- 
chipe la feminin și 15 la 
masculin, din 15 tari eu
ropene. dintre care amin
tim Franța. Germania, 
Austria. Italia. Cehia, 

Ungaria, Polonia, Estonia, 
Croatia. Azi și mâine e- 
voluf-ază echipele femini
ne, finala având loc mier
curi. de la ora 12. De 
miercuri până vineri au 
loc preliminariile la mas
culin. iar finala sâmbătă, 
de la ora 9.

Desfășurarea acestei im
portante competiții inter
naționale oferă un bun 
prilei spectatorilor hune- 
doreni de a urmări la lu
cru unii dintre cel mai 
buni popicari din Euro
pa. (S.C.)

KM | divizia

REZULTATELE ETAPEI : Dacia Pitești — U.T.A. 
2—1; F.C. Baia Mare — AJS.A. Tg. Mureș 3—1; Vega 
Deva — Olimpia S.M. 2—2; Electroputere — U.M. 
Timișoara 4—0, Inter Sibiu — ARO C-Iung 2—1 ; 
Min. Metru — Gl. Reșița 3—1; Gaz Metan — Apul-
Lum A.T. 3—1; Unirea Dej — C.F.R. Cluj 2—1; Cor
vinul — Poli. Timrșoara 1—0.

CLASAMENTUL
1. Gaz Metan 10 7 0 3 17— 9 21
2. A.S.A. Tg. Mureș 10 6 1 3 18—12 19
3. Minerit) Motrtt 10 6 1 3 lî—12 19
4. Olimpiu S. Mare 10 6 1 3 17—13 19
5. Baia Mare 10 5 2 3 19—17 17
6. Unirea Dej 10 5 1 4 16—12 16
7. Dacia Pitești 10 5 1 4 14—15 16
8. Apullum A. Iulia 10 5 0 5 10—11 15
9. Gloria Reșița 10 5 0 5 13—15 15

10. Electroputere 10 4 1 5 14—13 13
11--12. Inter Sibiu 10 4 1 5 12—12 13

ARO C-lung 10 4 1 5 12—12 13
13. Corvinul 10 4 1 5 10—11 13
11 U.M. Timișoara 10 4 1 5 15—20 13
15. Poli. Timișo'ara 9 4 0 5 13—12 12
16. C.F.R. Cluj 10 3 1 4 7—12 10
11. Vega Deva 10 2 3 5 10—16 9
18. U.T. Arad 10 1 2 7 9—19 5

ETAPA VIITOARE : A.S.A. — Electroputere ;
Olifripiâ — F.G. Bala M. : U.T.A. — Vega Deva :
U.M.T. — ARO; G.F.R. Cluj — M Motru ; Gloria —-
Dacia. Corvinul — Inter Sibiu; Poli. — Gaz M. ; 
Apullum A. Iulia — Unirea Dej.

!<• • • • ....... . . .
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DIVIZIA C3
REZULTATELE ETAPEI A 11-A : C.F.R. Ca

ransebeș — Petrolul Drăgășani 0—1: Șoimii Sibiu — 
Drobeta Tr. Severin 1—0: Parângul Lonea — Mine
rul Certej 2—1; Arsenal Sadu — Petr. Stoina 0—1; 
Petr. Videle — Termo Tr. Sev. 2—1; Rulmentul A- 
lexandna — F.C. Vâlcea 2—0; Min. Uricani — Min. 
Lupeni 4—2; Mine Ral Rovinari — Alprom Slatina 
7—0; Severnav Tr. Sev. — Petr. Țicleni 0—0; Min. 
Mătăsari — Min. Berbești 7—1.

CtASAMENTU l
1. Rulmentul Alex. 11 7 3 1 26— 9 24
2. Minerul Berbești 11 7 0 4 29—17 21
3. Drobeta Tt. Severin 11 6 3 2 16— 7 21
4. Petrolul Un. Drăgășani 11 6 1 4 16—12 19
5. Minerul Uricani 11 6 1 4 23—20 19
6. Petrolul Stoina 11 6 0 5 21—18 18
7. Termo Tr. Severin 11 5 2 4 14—15 17
8. Petrolul Videle 11 5 2 4 13-15 17
9. Mine Ral Rovinari 11 5 1 5 23—14 16

10. C.F.R. Caransebeș 11 5 0 6 28—17 15
11. Minerul Mătăsari 11 4 3 4 18—15 15
12. Parângul Lonea 11 5 0 6 15—26 15
13. Minerul Certej 11 4 1 6 15—17 13
14. Petrolul Țicleni 11 4 1 6 14—19 13
15. Șoimii Sibiu 11 4 1 6 13—18 13
16. Arsenal Sadu ii 4 1 6 12—18 13
17. Minerul Lupeni it A aA 6 14—24 13
18. Severnav Tr. Sev. 11 3 3 5 11—12 12
19. -Alprom Slatina 11 4 0 7 7—33 12
20. F.C. Vâlcea 11 3 2 § 15—17 11

K ■ DIVIZIA D
REZULTATELE ETAPEI NR. 9, 

DIN 12 OCTOMBRIE:

Minerul Ghelari — Constructorul Hunedoara 
Victoria Călan — C.S.M. Paroșeni-Vulcan 
Casino Ilia — Metalul Crișcior
C.F.R. Marmosim Simeria — Min. Aninoasa 
Aurul Brad — Minerul Livezeni
Minerul Bărbăteni — Minerul Teliuc

0—2 
1—2 
4—3
3—1
3—0
2—2

Retezatul Hațeg — Dacia Orăștie
TUL

1—7
CLASA MEN

1. F.C. Dacia Orăștie 9 7 2 0 24— 8 23
2. A.S.A. Aurul Brad 9 7 0 2 15— 8 21
3. C.S.M. Paroșem Vulc. 9 5 2 2 26—11 17
4. Minerul. Ghelari 9 5 0 4 13— 8 15
5. Constructorul Ud. 9 4 2 3 15— 8 14
6. C.F.R- Mai moșim 9 4 2 3 9— 9 14
7. Metalul Crișcior 9 4 1 4 15—16 13
8. Minerul Teliuc 9 3 3 3 16 — 11 12
9. Casino Ilia 9 4 0 5 14—18 12

10. Minerul Aninoasa 9 3 1 5 18—17 10
11. Victoria Călan 9 3 0 6 17 — 13 9
12. Minerul Bărbăteni 9 2 3 4 13—17 9
13. Minerul Livezeni 9 2 2 5 12—20 8
14. Retezatul Hațeg 9 1 0 8 10—53 3

ETAPA VIITOARE (19 octombrie) C.SM. Pa-
roșeni-Vuloan _  Constructorul Hunedoara: Metalul
Crișciot _  Victoria ’90 Călan: Minerul Aninoasa —
Casino Ilia : Minerul Livezeni — C.F.R. Marmosim 
Simeria: Minerul Teliuc — A SA. Aurul Brad: I .C 
Dacia Orăștie — Minerul Bărbăteni; Retezatul Ha 
țeg — Minerul Ghelari.
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în ultima vreme au 
sosit pe adresa redacției 
noastre mai multe scri
sori cam pc aceeași te
mă. Ni s-au adresat oa
meni vârstnici, care 
și-au manifestat îngrijo
rarea, revolta, neliniș
tea, indignarea față de 
propriii copii sau de ne
poții pe care i-au crescut 
ori i-au ajutat, iar acum 
cei care ar trebui să le 
fie recunoscători îi ne
glijează, lăsându-i în 
voia soartei.

Am parcurs cu aten
ție aceste scrisori. Unele 
ni s-au părut sincere, 
trezindu-ne compătimi
rea, altele insă cam exa
gerate. O doamnă în

• Omul acționează sub 
influența forțelor interne 
(motivele) și externe (sti
mulentele); cele interne pot 
fi instinctele, sentimentele 
și rațiunea, iar cele 
ne pot fi materiale și/sau 
morale.
• „Vreme bună" 

sintagmă creată de orășeni 
pentru care o asemenea 
vreme este când nu plouă 
și nu ninge; pentru țărani 
nu e chiar așa.

Reflecții
• Pentru unii cititul' căr

ților este o necesitate spi
rituală și un câștig spiri
tual, în timp ce pentru al
ții el este un simplu hob
by cu valoare de agrement. 
Și atât!
• Caracterul frumos al 

vieții depinde de structu
ra psihică (de personalita-

' te) a celor ce o privesc: • 
pentru unii frumosul este 

' binele făcut sau văzut, pen
tru alții frumosul este câș- ’ 
tigul realizat, pentru alții 
frumosul este inactivitatea 
(lenea) ș.a.m.d.

0 tn viață unii lucrea
ză, alții critică, iar alții pri
vesc la cele două categorii.
• Există trei categorii 

de domni: a) după îmbră
căminte, b) după funcție 
(statut) și c) după purtare 
vcomportament).

S Festivitățile sunt gus
tate în mod diferit: unii, 
ceremonialul, alții — masa 
iar alții — beneficiile (câș
tigul).
• Conceptul „rural” are 

sens științific, pentru oa
menii de știință (sociologi) 
și sens 
snobi.
• Se 

(pensia) 
este de 
decât a 
Oare este singura anoma
lie?
• încă una: Un concu

rent la „Știi și câștigi" sau 
la „Privești și câștigi” ș.a., 
câștigă într-o seară cât Câș
tigă un țăran într-o vară.
• Greșelile în redactare 

(scris) pot fi determinate 
de: grabă, neatenție, ne
știință (ordinea acestei e- 
numerărj indică gravita
tea lor).
• Salutul la civili este 

expresia politeții și respec
tului, iar la militari el es
te o obligație regulamenta
ră.

ni

INFORMAȚII

când 
totul 
când 
prea 

recu-

Dacă 
dacă 

nu au 
casele

bătrâni./ 
și-au luat, 
dor,/ Dacă 
triști în

tire
me-
ba-

Hunedoara,
do-
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i1Primăria Brănișca. Domină bunul gust — cu rățenia. 

Foto ANTON SOCACI

vârstă din 
căreia ii respectăm 
rința de a rămâne ano- 
nimu, ne povestește prin 
câte greutăți a trecut 
până ce și-a văzut băia
tul mare (acum la casa 
lui), iar acum, când 
nevoie de îngrijire 
dicală, „nimeni nu o 
gă în seamă".

Asemenea situații 
se par deosebit de deli
cate. Vârsta înaintată, 
boala îi fac pe oameni 
suspicioși.

Pararea noastră este 
că ar trebui găsită o cale

de înțelegere cu copiii, 
în fond, așa-i de 
lumea, părinții fac 
pentru copii, dar 
ajung la bătrânețe, 
puțin se bucură de 
noștința lor. Unii accep
tă firesc, această situație, 
alții se revoltă strigân- 
du-și durerea.

Pe de altă parte, greu
tățile vieții, stresul, ne
ajunsurile cu care se 
confruntă societatea noas
tră în această perioadă 
au o influență 
asupra relațiilor 
membrii micilor

nefastă 
între 

comu-

nitați, inclusiv ale mem
brilor familiei, adâncind 
prăpăstiile deja create 
între generații. Cei ti
neri se scuză (șt trebuie 
să le dăm și lor creza
re) că au șl ei familiile 
lor, problemele lor, că 
nu mai au timp și de 
cele ale părinților. Să 
nu-i uităm, totuși, să 
ne-amintim că existăm 
datorită lor.

Vorba poetului: „Ne- 
amintim, și de ei, după 
lungi săptămâni,/ Fii bă
trâni ce suntem, cu pă
rinții 
lemne 

oasele-i 
murit, 
lor...“.

I

I

I

peiorativ pentru

zice că salariul
unui parlamentar

2—3 ori mai mare 
unui academician.

!

Prof. univ. 
dr. ION DRAGAN

NOTE OPINII

SE STRANGE 
RECOLTA TOAMNEI

115 
cul- 
pro- 

la 
este 
sea-

In comuna Brănișca 
s-a încheiat recent strân
gerea recoltei de cartofi 
de pe suprafața de 
ha destinată acestei 
turi. S-a obținut o 
ducție de 16 500 kg 
hectar, ceea ce nu 
deloc puțin ținând
ma de condițiile meteo
rologice ale acestui an, 
cu umiditate în exces. In 
aceste zile, foarte bune 
de lucru pe ogoare, se 
desfășoară din plin cu
lesul porumbului. Și la 
această cultură se preco
nizează o producție bună.

artico- 
lucru, 
ziarul

După apariția 
lului „Poftiți la 
dlor șomeri !“, în 
nostru de joi, 2 octom
brie a.c., un domn a ve
nit la redacție, iar altul 
ne-a telefonat intere- 
sându-se unde este și 
cum se poate ajunge la 

Ardeleana” S.R.L.

din satul Bretea Mure-1 
șană, comuna Ilia. Le-am 
oferit toate informațiile 
solicitate. Sperăm ca a- 
cestea să le fie de folos 
și dacă le-au fost, îi in
vităm să ne anunțe, fie 
în scris, fie telefonic.

1
LEGEA |

FONDULUI FUNCIAR 
SE APLICA

După o perioadă de O 
oarecare stagnare din 
cauza lipsei specialiști
lor în topometrie, în co
muna Burjuc 
Legii fondului 
s-a intensificat 
am reținut dintr-o 
cuție ce am avut-o 
cent cu dna Eugenia Ma- 
riș, primarul localității, 
în satele Burjuc și Tă- 
tărăști acțiunea de pu
nere în posesie se apro
pie de final, în Tisa se 
întocmesc hărțile cu noii 
proprietari 
lui, iar în 
se măsoară 
fâncțele.

TRAIAN BONDOR
4 ____ t

aplicarea 
funciar

— cum 
dis- 
re-

ai pământu- 
Glodghilești 

pășunile și

Reclama
Este bine atunci când 

orice reclamă se face 
cu rost la timp și corect 
pentru un produs sau 
altul. Firește că din re
clamă trebuie să înțe
leagă și să se aleagă cu 
ceva folositor și clientul. 
Acest lucru îl așteptăm 
și de la o reclamă afla
tă în centrul Devei, res
pectiv pe bdul 22 De
cembrie, în fața Cine-

matografului Patria, un- * 
de de pe o pânză- mare» 
aflăm că la 1 septembrie 1 
(ce an nu știm încă ?), I 
firma Oliframe lansează * 
cele 70 de produse ale ? 
sale(!). Nu avem nimici 
împotriva unor astfel de J, 
reclame, 
ca ele 
mod 
apărat 
litatc.

numai dorim I 
să fie făcute în * 

profesional și ne-? 
sa fie de actua-1 

(N.T.) 1

Doi verișori din Deva 
veneau din centrul muni
cipiului și se îndreptau 
spre casă. Când au ajuns 
în dreptul barului „Ca
mei" și-au schimbat in
tenția șf au pășit pragul 
localului. Treaba asta se 
întâmpla pe la ora 14. 
S-au așezat la o masă și 
au cerut bere și lichior, 
comandă care au 
tat-o. mai apoi, de 
multe ori. Când 
ceasornicului s-au 
piat de ora 18. unul din
tre ei a zis :

— Aș avea un chef ne
bun să dansez.

— Și eu — a 
lălăit.

— Atunci, hai 
Verișorii s-au

repe- 
mai 

acele 
apro-

vorbit ce-

la dans, 
ridicat de

Verișorii și pădurea
pe scaune și în ritm săl
tăreț au început să se în
vârtă în jurul mesei. Mai 
apoi și-au extins aria de 
activitate prin tot barul. 
Se mișcau aspru, sărind 
precum niște apucați de 
bată-1 toaca. In iureșul lor 
coregrafic au răsturnat 
niște scaune, iar câteva 
pahare s-au făcut țăn
dări. Văzând frenezia dan
sului celor doi, barmana 
a strigat-o pe patroana lo
calului, fiindu-i teamă să

nu se ajungă la cine știe 
ce.

Patroana barului era în 
biroul dumneaei, împreu
nă cu fratele, venit într-o 
scurtă vizită din altă par
te a țării. Auzind 
barmanei, fratele 
nei a zis :

— Las’ că mă

potoliți-

continuat 
făcând o 

în local.
apelul 

patroa-

duc eu.
Ajuns în sala de servi

re, fratele patroanei a fo
tografiat instantaneu ce se 
petrece acolo și a vorbit 
tare :

— Domnilor, 
vă !

Cei doi și-au 
dansul îndrăcit, 
mare dezordine
Atunci noul intrat s-a a- 
propiat de ei, l-a înhățat 
pe fiecare de câte o ari
pă — a se citi mână și 
— cum cei doi se cam 
tinau pe picioare, iar 
tele patroanei era un 
zdravăn — i-a scos 
local. Poate că și 
cauză că i-a dus cam

clă- 
f ra
ins 
din 
din 
re

pede și fiindcă la ieșire 
existau niște trepțe, cei 
doi. verișori s-au cam îm
piedicat . și qu ajuns cu 
nasul în asfalt. Unul a 
stat — cu nasul spart și 
cu ceva dureri în coaste 
— câteva zile internat în 
spital. Celălalt însă — mai 
modest — a zăcut acasă. 
Culmea acestei întâmplări 
este aceea că verișorii a- 
matori de dans dezlănțuit, 
l-au chemat în instanță 
pe fratele patroanei baru
lui „Camei”, 
de agresiune 
Adică — așa 
ne în limbaj popular ’ — 
tot ei se situează către 
pădure...

acuzându-1 
nemotivată, 

se mai spu-

TK. BONDOR

î ț
ț ț
1

i
JI

ne 
ur-

nu 
in 
din de-
Hune-

Dacă memoria 
e scurtcircuitată, 
ma evenimentelor 
cembrie 1989, în 
doara. două-trei subiecte
deveniseră obsesive pen
tru cei ce preluaseră pu
terea locală: construirea 
liniei de tramvai (sau 
troleu) Hunedoara — De
va și a unei catedrale. 
Obiectivele nu veneau 
din neant, ci corespundeau 
unor vechi deziderate, u- 
nul laic, economic, so
cial — navetismul hune- 
dorean fiind extrem de 
deficitar, și unul spiritual, 
nevoia ortodocșilor de a 
avea o catedrală confor
mă numărului de locui
tori

în curând, însă, ambe
le subiecte aveau să df- 
vină ce au fost: simple 
retorisme. îmi amintesc 
că, pe vremea unei cam
panii feseniste. în vitrl-

ADMIRAȚIE SAU COMPASIUNE

Ctitorii creștine-între promisiune și faptă
na unui magazin din cen
trul municipiului, sub „a- 
legeți-ne pe noi", erau 
etalate schițele Catedra
lei Eroilor (martirilor). 
Dosarul s-a pierdut apoi, 
răspunsurile „aleșilor" 
s-au topit treptat în sim
ple motivații-, iar oame
nii au... uitat. Bine că, 
datorită unui primar i- 
nimos, folosit doar ca 
ymbrelă de „politiciști" 
— domnul Remus Mariș, 
s-a făcut totuși ceva, s-au 
inaugurat niște statui, 
niște monumente în „ora
șul fără «tstui". între a- 
cestea, prima a fost „troi
ța martirilor", despre ca
re am sțfis cu stimă. A-

poi, prin ani, s-au sfin
țit niște locuri pentru e- 
ventuale ctitorii ortodoxe, 
unu-n parcul central ci
vic, altul sus, pe dealul 
din microraionul 6 etc. 
Trec oamenii și se-nchină. 
Dar perspectiva edifică
rii acestor proiecte, ră
mase mereu „de viitor"...

Sunt botezat ortodox și 
sunt, mărturisesc, un e- 
cumenic: consider că toa
te bisericile de rit creș
tin, răsăritean ori altfel, 
se vor uni, în numele U- 
nicului Iisus Hristos. Nu 
cu gelozie, cl cu admira
ție, Văd Ctitoriile biseri
cilor, ale credincioșilor 
neo-protestanți, baptiști,

apostolici etc. — în ju
deț. In Deva, clădirea bap
tistă este una din cele 
mai admirabile instituții 
creștine din Europa, me
ritul fiind inclusiv al pro- 
iectanților deveni. Tot 
respectul și pentru alte
le, apărute în acești ani. 
Și în Hunedoara, cine 
vrea, vede osârdia cu ca
re s-au ctitorit biserici, 
diferite, numai ortodoxe 
nul

Catedrala din Ghelari 
„suferă”, ca pe vremea 
antihristului, iar altele 
vor fi având și ele pro
bleme. In micile așezări 
din zona pâdurenilor (Po
ienița Voînli, de pildă), 
preoți cu zel se strădu-

ANUL IX • NR. 1993

să 
nota

Hu-

iese să reconstituie, 
îngrijească ce pot, 
bene.

Dar în municipiu] 
nedoara. banii din dona
ții, ori sponsorizați, nu 
se văd, nu vini

Să notăm, tot cu admi
rație sinceră, că în spa
tele catedralei Sf. Nico- 
lae, din centrul civio 
vechi, oameni harnici, pa
tronați de SG Proiect — 
Betta SRL — cții civile 
și industriale (Ilie Deme
ter) — au deschis un am
bițios șantier al bisericii 
baptiste. Designui clădi
rii, din proiect, va fi u- 
nul pe măsura noilor e- 
Xigențe, estetice și func
ționale, ale Hunedoarei.

Bas cititorii să Jude
ce, cinstit, cine merită șl 
ee anume: admirația, sau 
compasiunea?

EUGEN EVU
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Puterea de a mai crede
Uneori, în lupta noas

tră cu viața, avem ne
voie de sprijin — de cele 
mai multe ori moral —, 
este necesar să știm că 
nu suntem singuri, că 
putem să mărturisim 
cuiva necazurile noas
tre.

Prietenia înfrumuse
țează viața, iar prietenii 
sunt uneori cel mai im-

tența noastră dură, care 
nu ne mai dă răgazul să 
visăm.

Prietenii adevărați sunt 
și ei extrem de rari. Ne
încrederea stăpânește în 
sufletele tuturor și este 
greu să poți cunoaște 
oamenii. Iar atunci când 
realizezi că persoana pe 
care ai considerat-o un 
prieten adevărat se do-

GÂNDURI ALE TINERILOR, 
PROBLEME ALE TUTUROR

portant reazem în aceas
tă lume, adeseori ne
dreaptă.

Este greu să fii feri
cit, iar fericirea o poți 
dobândi doar prin lupta 
cu tine însuți, însă prie
tenia poate fi o cale spre 
fericire. Fr. Bacon spu
nea: „ceea ce face ca 
prieteniile să fie traini
ce și le sporește farme
cul este un sentiment de 
care iubirea este lipsită 
— certitudinea".

Drumul pe care tre
buie să îl parcurgem 
pentru a ajunge să cu
noaștem prietenia este 
greu și puțini reușesc să 
îl străbată. Ca și în ma
joritatea situațiilor, nici 
prietenia nu este scutită 
de existența unor per
soane prefăcute, intere
sate' să profite de pe 
urma sufletelor naive. 
Prietenia adevărată, ba
zată pe sinceritate și 
frumusețe, este din ce 
în ce mai greu de găsit. 
Cauza ar putea fi exis-

vedește a fi contrariul, 
dezamăgirea este atât de 
mare, încât ți-e greu să 
mai crezi în ceva sau 
cineva. Oamenii se în
chid atunci în ei înșiși, 
iar clipele sunt irosite 
prin tăcerea grea care 
macină speranța și feri
cirea.

Și, totuși, trebuie să 
continuăm lupta, fiindcă 
adevărata înfrângere este 
renunțarea. Prietenia 
este un sentiment suav, 
pur, inocent, care um
ple deșertul sufletelor 
pierdute în căutarea u- 
nui sens, a unui ideal.

Iar atunci când lacri
mile ne sunt alungate 
cu un zâmbet și triste
țea cu o glumă, atunci 
când ne putem minuna 
în fața frumuseții vieții 
și când noțiunea de fe
ricire dobândește un 
sens, să-i recunoaștem 
prieteniei meritul și ne
cesitatea.

MANUELA RUSU, 
elevă. Brad
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' mit din fire, nimic nu-ți 
aduce fericirea”.

0 „Zilele fericirii trec 
atât de repede, încât nu
poți să-ți dai seama ca
treci prin ele”.

o „Dacă ești nemulțu-

Proverbe
O „Fericirea și triste

țea sunt ca doi frați. Ci
ne caută fericire are să 
aibă și tristețe”.

Chandidas

|8888ffî8&
cot ldiansin dependent»?

UN gând și o poantă la club t

„Nu trebuie să judecăm meritul unui om după 
calitățile sale mari, ci duipă întrebuințarea pe care 
știe să le-o dea".

LA ROCHEFOUCAULD
• » •

— Irina, odorul meu, eu te știam fată cuminte, 
de ce ai primit aseară băr bat străin în casă ?

— A intrat el fără voia mea, mamă !
— Trebuia să închizi ușa.
— Am incuiat-o mamă, dar după ce a intrat.

LA FURAT DE PURCEI

Era ora patru diminea
ța când trei tineri din 
Petroșani au dat iama în 
gospodăria unui cetățean 
din localitate. Mai con
cret, este vorba de Rcmus 
Florin Porumbescu, Do- 
rel Kulik și Dionisie De
meter. Dacă facem media

vârstei lor, nu trecem de 
17 ani.

S-au dus băieții la co
teț și au furat doi purcei. 
I-au sacrificat la locuința 
mamei lui Demeter.

Au fost prinși când

i
iI
!j
1
«

I

Nu Anca, eu nu cred 
că este dragoste atunci 
când noul tău prieten 
deja la a doua întâlnire 
îți cere să faci sex. Ast
fel să-i demonstrezi tu 
că îl iubești.

Dragostea este mult 
mai mult decât un sim
plu act fizic. Intr-adevăr, 
materializarea iubirii în
tre două persoane poate 
fi contactul sexual 
nu se reduce doar 
atât și mai ales nu în
cepe — de obicei — cu 
„a face sex".

Dacă începi prin a face 
sex cu un băiat pe care 
îl cunoști prea puțin, 
vei putea confunda iu
birea cu ceea ce simți 
fizic. Dar iubirea, dra
gostea pentru un bărbat 
e mult mai mult decât 
un orgasm.

Dragostea e atunci când 
privești împreună 
rituri și apusuri, 
mergeți mână în 
pe străzile însorite 
acestei lumi, când 
dăpostiți sub aceeași um
brelă și împărțiți un 
măr și puteți să beți apă

infracțiunea♦

dar 
la

răsă- 
cănd 

mână 
ale 

vă a-

tranșau carnea purceilor.
GABRIELA ȘI NICOLAE

Nicolae Alb are 10 ani. 
Tot atâția are și Gabriela 
Simon. Cei doi copii sunt 
din Bîrcea Mică, elevi la

r 
yl celui- 4 

atunci I 
for-f 

doar

unul din pumnii 
lalt. Dragostea e 
când între voi se 
mează un limbaj 
de voi înțeles, când unit 
cuvânt banal are semni-^ 
ficații unice doar pentru I 
voi, când o culoare, o fi

mireasmă sau un sunet *i  
vă aduce aminte lucruri | 
și întâmplări comune. I 
Dragostea e plină de * 
simboluri, vise, utopii f 
dar și zbateri, dureri șl» 
tristeți comune. Dragos- 4 
tea este atunci când în 4 
această lume vă puteți I 
construi o lume doar a \ 
voastră, populată cu toa- * 
te aceste simboluri care ț 
vă aparțin doar vouă. *

Da, și apoi dragostea • 
este când vă puteți dă- 4 
rui trupurile unul altuia f 
spre desfătarea comună, 7 
dar 
ma 
voi.

numai pentru a for- | 
întregul care sunteți *

♦ 
I 
*

INA DELEANU J, 
I*

școala generală din sat.
Prin escaladarea unui 

geam, ei au pătruns în 
locuința unui cetățean, de 
unde au furat 500 000 de 
lei și alte obiecte în va
loare de 2 500 000 de lei.

Copiii provin .di» fami
lii destrămate și’ au fost 
internați la Centrul de 
Primire al Minorilor din 
Deva.
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FERICIREA
in înțelepciunea indiană

O „Oricât de puțin pri
mești, trebuie să-l accepți 
ca pe un dar al vieții. Nu 
lăsa focul durerii să-țl 
soarbă picăturile de rouă 
ale fericirii".

Sarat Chandra 
Chatterjee

0 „Fericirea simplă e 
greu de găsit”.

0 „Fericirea se mani
festă prin abundență, 
splendoare și frumusețe. 
In manifestarea universu
lui nu se află nici sără

cie, nici zgârcenie; nimic 
nu este cuprins numai în 
cercul nevoilor. Iată cum 
curg izvoarele luminii din 
milioane de stele pe cer. 
Abundența culorilor, căl
durii și a vieții izvorăște 
din ele: aceasta-i splen
doarea fericirii".s». *•

Rabindranath Tagore 
Selecție de ILIE LEAHU

MUSIC BOX Aerosmith (XIV)
La începutul lui 1988 

grupul pornește într-un 
nou turneu ce străbate 
America de la Seattle la 
New Mexico. Steven Ty
ler se căsătorește cu Te
resa Barrick vechea lui 
prietenă care îi crea ves
timentația de spectacole. 
După încă un turneu mar
cat de participarea ca 
headliner alături de Bon 
Jovi la festivalul de la 
Milton Keynes, în luna 
septembrie grupul intră 
în studiouri pentru înre
gistrarea unui nou album.
' Int-egistrările albumu
lui s-au desfășurat în 
studiourile Little Moun
tain tot cu producătorul 
Bruce Fairbairn dar de 
data aceasta au durat mai 
mult timp grupul resim
țind lunga perioadă în 
care a fost în turneu.

Apărut pe piață în lu
na septembrie 1989, noul 
album intitulat „Pump” a 
intrat la 14 octombrie pe 
locul 5 în revista Bill
board (urcând apoi pe 
locul 5, poziție pe care 
s-a menținut timp de 
trei săptămâni). Pump a

eclipsat rapid succesul 
lui Permanent Vacation 
având o cifră de vânza
re de 8 milioane de exem
plare din care peste 4 
numai în SUA. Primul 
extras pe single Love in 
An Elevator a figurat pe 
locul 5 în SUA (4. 11. 
1989) si 13 în UK (25. 09. 
1989).

în luna octombrie *89  
grupul pleacă într-un tur
neu promotional în Eu
ropa, primul după o ab
sență de peste 12 ani. 
Primul show a avut loc 
la Sporthalle din K31p 
în fața a 8000 de specta
tori entuziaști. La spec
tacolul de la Hammer
smith Odeon ca spectator 
a participat și David Go- 
verdale. După show Da
vid a venit la cabină să-i 
felicite, el remarcând 
piesa I’m Down cu in
fluențe Beatles. Nici tur
neul american nu s-a lă
sat așteptat prea mult, 
Aerosmith avându-1 în 
deschidere pe Sltid Row. 
Apoi grupul intră din 
nou în studiouri pentru 
a remixa piesa Dude

Looks Like A Lady (No. 
20 in UK la 26, 02. 1990), 
inclusă în soundtrack-ul 
filmului Wayne’s World. 
La sfârșitul lui 1989 re
vista Rolling Stone îl 
declara pe Aerosmith 
drept cel mai bun grup 
de heavy metal din A- 
merica.

După o scurtă vacanță 
de Crăciun turneul nord 
american al grupului Ae
rosmith continuă să a- 
tragă numeroși spectatori. 
Janie’s Got A Gun un 
nou extras pe single din 
Pump atinge locul 4 în 
Billboard (10. 02. 1990), 
fiind urmat de What It 
Takes No 9 (5.05.1990), 
videoclipurile fiind in
tens difuzate de MTV.

Vara grupul revine în 
Europa pentru un nou 
turneu, în UK apărând 
singlelul produs de Da
vid Bianco The Other 
Side/ My Girl și Honky 
Tonk (13. 08. 1990). To» 
în luna august Aero
smith participă la cel mal 
important festival de rock 
desfășurat anual la Gastie 
Of Donington — „Mon

sters Of Rock”. Deși invi
tat ca „special quest” de 
către David Goverdale 
(Whitesnake) prin showul 
dat, Aerosmith a reușit 
să devină atracția No. 1 
a festivalului. în finalul 
spectacolului ei au cân
tat împreună cu Oimmy 
Page (Led Zeppelin) pie
sa Train Kept A Rollin 
— un cover version du
pă grupul Yardbirds. En
tuziasmat Page a spus: 
„Aerosmith întruchipea
ză pur și simplu Rock’n’ 
Roll-ul". Câteva seri mai 
târziu Aerosmith și Jim
my Page au avut un 
show seeret la sala Mar
quee — un jam session 
pe cinste. în luna sep
tembrie sunt invitați să 
cânte la festivitatea de 
decernare a premiilor 
MTV. După aproape un 
an de concerte, turneul 
mondial al grupului Ae
rosmith se încheie cu 
câteva spectacole în Ja
ponia și Australia.

— va urma —

HORIA SEBEȘAN
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Și raliurile (feminine) își au miss urile IoTm* 
Simona Oargă (Petroșani). Miss „Raliul frumuseții? 
(ediția 1997). Foto ANTON SOCACI
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Cetatea
(Urmare din pag. 1)

și-a-ncheiat serbările...

autohton). Juriul a fost 
prezidat de renumitul rea
lizator redio Titus Andrei, 
'avându-i alături pe compo
zitorul Viorel Gavrilâ și pe 
dnij Vasile Molodeț, Mir
cea Goian și Avram Dara 
(directorul festivalului). A- 
preciind nivelul bun al con
cursului, prestația concu- 
enților „reprezentând o 

'garanție a valorii muzicii 
lușoare românești", dum- 
Inealor au acordat 7 pre
mii speciale (cel al „tinere
ții" fiind obținut de solis
ta deveancă Ana Maria Si- 
coe — 15 ani); iar podiu
mul a arătat astfel: pr. III
— Anișoara Mardare (Ga- 
jlați) și Adrian Hentea (A- 
i’acl); pr. II — Lavinia Năs- 
Itasc (Pitești)- pr. I — Mi
hai Trăistăriu (Piatra 

INeamț), marele premiu — 
trofeul (.Stelele Cetății" (și 
600 000 de lei) revenindu-j 
Florentinei Țuchel (21 de 
ani, din Galați), câștigătoa- 

[sre a numeroase premii .și 
I trofee la alte concursuri 
de gen.

Au mai existat în acest 
festival și dans (trupele 
„Ninja Go" și „Creators" 
din Deva, Dan Moldovan
— Tg. Mureș), modă (cu 
haine de blană de la „Fa- 
vior" Orăștie), recitaluri 
(Florin Mureșan). Cât de
spre invitații festivalului
— Aurelian Temișan și A- 
drian Enache —. ei au reu
șit să dea originale accen
te de show recitalurilor 
susținute în finalul festi
valului (regie — Valj Ilyes, 
see lografie — loan Boze- 
șan. sonorizare grupul 
„Canon"),

O Expoziția personală a 
cunoscutului artist plastic 
Mîrcca Bâtcă (președintele 
filialei Deva — Petroșani 
a UAP) avea să fie apre
ciată. în vernisajul său. ca 
„cea mai monumentală ex
poziție de artă plastică or
ganizată de filiala locală 
In județ. în țară și chiar 
peste hotare" (Iosif Ma
ttas). Vernisajul s-a desfă
șurat la Galeriile de Artă 
„Forma", în prezența unui 
numeros public (din care 
n-au lipsit oficialitățile lo
cale), dornic să admire o 
„capodoperă de viață" a ar
tistului grafician și pictor. 
Menționăm doar una din 
dominantele acesteia, la ca-

re făcea referire în prezen
tarea sa dl prof. Aurelian 
Sirbu: „Creația sa stă de 
fiecare dată în sincronie

cu filosofia” (ecouri din
Blaga, Cioran...). încă un 
moment, încă o treaptă pe 
drumul deplinei consacrări

Câștigătoarea trofeului „Stelele Cetății", Floren
tina Țuchel, își primește binemeritatul premiu.

Mircea Bâtcă, la vernisajul expoziției sale per
sonale.

Meșterii populari revin practic în fiecare an 
la Deva.

Foto ANTON SOCACI

și recunoașteri a valorii 
Creației artistice a lui Mir
cea bâtcă .
• Unul din punctele de 

interes pentru locuitorii 
Devei l-a reprezentat la a- 
cest sfârșit de săptămână 
„Târgui meșterilor popu
lari", manifestare tradițio
nală a orașului nostru. 
Creatori și meșteri popu
lari din zone reprezentati
ve ale țării s-au aflat în 
P-ța Victoriei cu felurite, 
chiar inedite obiecte de ar
tă populară. De la cerami
ca arsă și smălțuită (albă, 
verde, albastră și neagră) 
la obiecte artizanale din 
paie și din lemn și pulo
vere din lână. Corundul a 
fost cel mai bine reprezen
tat (fam. Szasz Arpad, Ela 
LOrincz, Denes Mathe, Au- 
gUStina Teofalvi). Alături 
au stat farfuriile și obiec
tele decorate cu „ochiul de 
păun", „spicul de grâu", 
„cocoșul”, „șarpele" — mo
tive specifice ceramicii de 
Horezu (fam, Iorga Ghe. 
Liviu, Ion Bâscu, Ștefan 
Mischiu). N-âu lipsit vase
le și alte recipiente de u- 
tilitate din ceramica de O- 
bârșa (Miron Betea, Emi
lia Marc), precum și lu
crări artizanale din lemn 
și artă populară veche â- 
parținând unor creatori din 
Tâmpa (loan Bucur) șl din 
Hațeg (Simu Grec).
• Un plus de ritm și 

culoare au adus „Serbări
lor Cetății" elevele Liceului 
Sportiv din Deva. Dumini
că, foarte tinerele gimnas
te (antrenate de Luminița 
Mlsccnko și Cristian lono- 
iu) au realizat (în fața Ca
sei de cultură) o scurtă de
monstrație de gimnastică, 
respectiv de gimnastică ae
robică — prezentată de e- 
levcle clubului „Cetate" 
Deva (antrenoare Adriana 
Andreasson).
• Finalul „Serbărilor Ce

tății" a fost unul de înal
tă ținută artistică, calitate 
conferită de recitalul ex
traordinar (aprecierea ne- 
fiind doar formală) al re
putatului violonist Ștefan 
Ruha. Acompaniat (pe mă
sură) la pian de dna Eca- 
terina Botar, maestrul a o- 
ferit numerosului public a- 
flat în sala Prefecturii un 
program generos, alcătuit 
din lucrări reprezentând 
principalele școli de vioa
ră europene (franceză, ita
liană, germană și spaniolă).

PERIOADA 14 — 20 OCTOMBRIE
E R B E C
manifestare. Inițiative inspirate

B
Dorință mare de 

domeniul sentimental. Nu vă neglijați partenerul 
viață. Vineri, musafiri neanunțați. S-ar putea să 
agreseze un animal. Popularitatea în rândul prie-

în
de 
vă 
tenilor este în creștere. Luni, o zi agitată în care ris‘ 
Câți să pierdeți.
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* TAUR
La o șuetă aflați multe noutăți. încercați să re- 

■ț veniți cu picioarele pe pământ. Aveți idei strălucite
* și șefii vă dau mână liberă să le apl.cați. Câteva 
, drumuri scurte vă vor scoate din ritm.
* tat de prieteni. Cineva din familie are 
. sănătate. La serviciu veți fi promovat. 
Î 
«
* Mică realizare la serviciu; vă veți
* fața Unor persoane cu funeție.

mijlocul unui conflict, dar veți găsi soluții să cal- 
i mâți părțile adverse. Munciți mult și șefii nu ob-

* servă; reacțiile bruște v-ar putea costa mult. O ru- 
’ denie vă va
* vă
*1 
i
I* mă UUUU. lUtMIția va ot*

+ anumite informații. Veți primi sau veți face o de- 
J clarație de dragoste. Bucurii din partea copiilor. O 

importantă. Atenție la reac- 
tensiona relațiile cu cei din

GEMENI

P>V/AV/A,.\Wr.\W1YZZr/AVAVAW>W<VAWr.,.,A.'.-.'.,,-.-.,.'.V>VrAV.’.V.-M,A,«Wr/.7ZAV.VAYWAr

Trebuie aplicat nu negociat
Vineri la Prefectură a 

fost convocată comisia de 
d a.'Cg social „datorită si
tuației tensionate din în
vățământul hunedorean", 
cum afirma dl Marius Nis- 
toi preș-dinte exfeutiv al 
Departamentului Preuni- 
versitar al Federației Edu- 
< ației Naționale. Au mai 
fost prezenți dl Aurelian 
Sirbu, secretar general al 
Sindicatului învățământ 
Prcuniversitar Hunedoara, 
alți membri ai S.I.P.. dl 
Cornelia Voicu, inspector 
general adjunct al Inspec
toratului Școlar. Din par
tea Prefecturii la dialog a 
participat dl Nicolae Se- 
gesvari, subprefect.

Menț onându-se din start 
câ reprezentanții dăscă
lind i și personalului auxi
liar nu sunt în conflict cu 
Inspectoratul Școlar s-a 
precizat că s-a dorit acest 
di log intrucât prefectul 
sau subprefectul sunt îm
puterniciți să vegheze Ia 
aplicarea legii. Iar o lege 
organică așa cum este Sta
tutul personalului didactic 
se aplică defectuos și par

țial în județ. Ministerul E- 
ducației Naționale „își per
mite să-1 negocieze". A- 
cesta ar trebui aplicat, în 
cea mai mare parte nea- 
vând nevoie de instrucțiuni 
în acest sens, dar întruni
rile și instruirile făcute au 
generat mai multă derută 
decât clarificări. Tensiuni
le în învățământul hune
dorean se datorează nea-
■noru-t«jfw "w wn-a f. •

turn pentru toată lumea in
diferent de anii lucrați); nu 
se aplică scutirea de taxe 
poștale pentru documenta
ția trimisă în teritoriu; nu 
se primește compensarea a- 
bonamentelor pentru na
vetă în mediul rural, pro
blema personalului TESA 
din învățământul preuni- 
versitar din Valea Jiului, 
neinclus la sporul de 20 la

STATUTUL PERSONALULUI DIDACTIC

plicării complete a acestei 
legi, tendinței ministerului 
de a tergiversa lucrurile. 
Din această cauză sindica
tele din învățământ, în ur
ma referendumului organi
zat, intenționează declan
șarea unei greve generale 
și acționarea ministerului 
în instanță.

Concret, reprezentanții 
personalului din învăță
mânt s-au referit la acor
darea sporului de uzură 
de 3 la sută pentru fieta- 
re tranșă de vechime (a- 
cum se acordă același cuan-

sută; neincluderea în acest 
statut a secretarelor și con
tabililor; conflictul de la 
Grupul Școlar de Trans
porturi și Telecomunicații 
„Transilvania" Deva; în- 
târzirerea plății salariilor 
ș.a. S-a mai precizat în 
cadrul discuțiilor că nu se 
au în vedere acele puncte 
din lege a căror aplicare 
necesită o metodologie șl 
că soluționarea probleme
lor ridicate nu este de com
petența Inspectoratului Șco
lar.

D] Nicolae Segesvari. du

pă ce le-a precizat că în 
privința liceului auto se 
așteaptă un răspuns din 
partea ministrului Băses- 
cu, i-a asigurat pe repre
zentanții învățământului eă 
va întocmi o scrisoare pe 
puncte cu „înlrebări-repro- 
șuri" în care vor fi inclu
se toate nemulțumirile a- 
cestora. Dar a mai adăugat 
și că „banii învățământu
lui sunt în datoriile enor
me ale unor agenți econo
mici față de buget" șl că 
e nevoie „să se ia bani de 
la reformă și să se acope
re găurile din buget, astfel 
explicându-se tragerile de 
timp". Firește că aceste 
realități nu-i pot consola 
pe oamenii din învățământ, 
care consideră că „minis
terul a fost surprins pe pi
cior greșit de această le
ge, atât financiar cât șl 
tehnic". Și nu doar Minis
terul Educației e în aceas
tă situație ci șl celelalte 
ministere implicate în a- 
plicareă Statutului persona
lului didactic.

VIORICA ROMAN

fac bine

Veți fi asal- 
probleme

remarca 
Acasă ajungeți

de

In 
în

face un cadou. Cafeaua și tutunul nu 
și ar trebui o dezintoxicare.

RAC
redresa financiar. Vă aflați într o for-Vă veți

bună. Intuiția vă ajută să speculați cu succes

r . . .
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I femeie vă dă o sumă 
ț țiile dv. care ar putea
* jur.
1 Ii

Veți fi nevoit să plecați la drum. Vești neplă- 
ț cute privind sănătatea unor cunoștințe apropiate. 
« Impulsurile vă conduc pe căi greșite. Partenerul dc 
J viață pleacă într-o călătorie și vă încearcă o undă 
j de 
, să♦ I♦ 
I

—---------------------------------- -------------- -- .
1 asociat, dar nu wați reglat conturile vechi. Vă pier- 
J deți în amănunte. Furia a trecut
I bune cu prietenii.*
• B A b A N Ț
a
i Verificați informațiile înainte 
pularitatea dv este ia limita maximă, 
sunt împrăștiate, vă lipsește fermitatea. Problemele

♦ de la serviciu vă preocupă și în timpul liber. Izbuc- 
4' nire neașteptată intr-un grup de prieteni. Intuiția 
J joacă fol important în deciziile pe care le veți lua.
*I*
J Cineva așteaptă un răspuns de la dv și ar fi ( 
i bine să nu-1 mai amânați. Starea dv psihică nu este •

* dintre cele mai fericite. Inițiative apreciate, dar [
• pierdeți din vedere detalii importante. Atenție la i
♦ gafe. Oferte pentru colaborare. Cheltuieli mari legate *' ■ •

I

I 
î

E U

regret la gândul că rămâneți singur. Ar fi 
acordați atenție semenilor aflați în impas.

FECIOARA
Călătoriile vă avantajează. Vă căutațl un

bine

nou

și sunteți în relații

A
de a le folosi. Po- 

Ideile vă

SCORPION

j de o călătorie.

j SĂGETĂTOR4 Aflați secrete, vă veți afirma la serviciu. Nu vă 
î exagerați necazurile căci sunteți sensibil și impre- 
I sionabil. întrevederea cu o persoană oficială vă dă

* emoții. Veți obține informații care vă vor ajuta.
* Dorință de deplasare și veți fi simpatic, jovial. Per- 
, soana iubită vă face o imensă bucurie.

CAPRICORN
« Partenerul de afaceri vă face încurcături. Eve-
* nîment plăcut la slujbă. Miercuri, o zi bună. în ciu- 
l da comodității, ar trebui să faceți un sport. Dorință

măre de manifestare. Un prieten vă sare în ajutor.
* S-ar putea să 

Veți participa 
câșiga bani.i 

♦

*I ♦ I *
I

cheltuiți pentru 
la o întâlnire.

VARSĂ®

un prieten bolnav. 
Pe neașteptate veți

O R
Familia vă sprijină în finalizarea unor lucrări | 

. începute. Inspirație, speculații avantajoase. Relațiile * 
i cu partenerUx de viață s-ar putea deteriora. O femeie » 
I țese intrigi în jurul dv., ceea ce war putea crea ne- *

* plăceri serioase. Idei strălucite dar sunteți ușor ’ ' 1
* versat. Un prieten vă face o vizită neașteptată. 
J fi exclus să vă îndrăgostiți.
I
1 
1 

I*
I «

bul- I 
N-ar *I

I

r

PEȘTI
Partenerul câștigă, dar cheltuiește pentru

V-ar prinde bine o plimbare. ~
face o surpriză plăcută. Se ivește ocazia unei dele- i

* gațli. Sunteți cam amărât, dar o veste bună de la
♦ unul dintre părinți vă remontează. Discuții cu cei |

j:— J— rîxf _____________ ♦

sine.
Persoana iubită yj

♦ din anturajul dv., dar fiți prudent căci sunt persoane f 
J care vor să vă facă rău.
I

l

T,<............   .•  • ■ ' ■ T" r^7
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I SOCIETATEA CORALIS PAVLU S.R.L. !

TIMIȘOARA |
• 

importator și distribuitor exclusiv a 5 firme | 
de prestigiu din Europa de produse 

alimentare. I
*I
I
I*I*I*I*I
I*I
iaI•

Vinde întreaga gamă de autoturisme Da- | 
cia, piese en gros și en detail. •

Nou ! Dacia 1304 Diesel, cu motor Peu-1
geot. Sibiu, tel. 069/213637.

pentru municipiul Deva și împrejurimi 
agent vânzări zonă.

Condiții:
— vârsta maximă 35 ani;
— experiență în domeniul vânzării;
— domiciliul stabil în Deva ;
— autoturism propriu;
— studii medii, iar studiile superioare 

prezintă avantaj;
— salariu atractiv plus procent.
Cei interesați să trimită un C.V. pe adresa 

firmei, str. Ialomița, nr. 2, Timisoara, cod 
1900. ' (3050)

S C. EMIL1AN S.R.L. DEALER DACIA

S.C. SIDERURGICA SA. 
HUNEDOARA 
licitație închirierea spațiului 
Constantin Bursan, nr 1, in

Scoate la 
situat în str. 
suprafață de 174 mp. Licitația va avea loc în ' 
data de 11 noiembrie 1997, în sala de ședințe [ 
din pavilionul CFU, în incinta S.C. SIDE- ; 
KURGICA S.A. Hunedoara.

Informații la Serviciul Administrativ, tel. 
711982. i

i
iGRUPUL ȘCOLAR IND. ENERGETIC 

DEVA
str. Titu Maiorescu, nr. 28, tel. 620913; 221638 

Organizează concurs in data de 28 octom
brie 1997, ora 9, pentru postul:

• Bibliotecar (studii superioare sau școa
lă postliceală de specialitate — bibliotecono- | 
mie sau alte specialități cu studii superioare).

• Tâmplar (bărbat).

I
i

REGIA AUTONOMA DE INTERES LOCAL 
HUNEDOARA

1

I* I* 
I

*

î

19.

PRIMĂRIA ORAȘULUI CĂLAN 
cu sediul în strada Gării, nr. 1 

ANUNȚĂ

LICITAȚIE în data de 24. X. 1997, 
la sediul Primăriei pentru vânzarea

I
I

r
ora •, 

auto-ț
* turismului DACIA 1310, cu nr. de înmatricu- •
* lare HD-02 XSA. Prețul de pornire a lici- J,
* tației este de 11,5 mii. lei.

In caz de neprezentare a cumpărătorilor J,
* licitația se reia in 1 și 8 XI. 1997.

Relații suplimentare la telefon 730223.*I —
♦

1I♦ cu
O*  j/lC} *11  VU“ I

♦ derea aprovizionării, în conformitate cu O.G. *
♦ nr. 12/1993 și H.G.R. 660/1994, pentru urmă-?
♦ toarele produse :
♦ -I*
♦ I•k 

I
♦

J20

1I —■

« 
4 
1
* de ____T_____ ____o.
i termică a liceului cât
1 sala de sport (450 mp).
* Documentația și alte relații suplimentare 
« se pot primi de la conducerea liceului sau te-
* lefonul 641196. Ofertele se depun în plic 
«închis, până în data de 20 octombrie 1997.
I*
II

i

• -J—-*. -UH//NUTRIENTUL..
Tel 059-415.005- 416 LB*;  V7O OOA 370 572 j

1

I
— *

I

»
58*

SPITALUL JUDEȚEAN DEVA

sediul in Deva, str. 22 Decembrie, nr. __
Solicită oferte de produse și preț în ve-*

= I
alimente
legume pentru aprovizionarea de toam-î 
nă—iarnă
materiale sanitare ?

r
I>
I

i
I 
r
i 
i 
r >
I
*

I i
I
I

materiale uz gospodăresc, întreținere 
instrumente medicale

Depunerea ofertelor se 
octombrie 1997. la serv.

Relații suplimentare la

va face până Ia*  
aprovizionare.

tel. 054/615986.

LICEUL TEORETIC „AUREL VLAICU“ 
DIN ORAȘTIE

Solicită oferte de preț pentru executarea 
branșament de gaze naturale la Centrala 

și reparații parchet la

>

MIDAL GROUP
Caută DISTRIBUITOR în Hunedoara, 

firmă specializată în

SERVICE
INSTALAȚII FRIGORIFICE

Sunați acum la 01/6138482 sau 01/6155070.

►

•uI

!;absolvire; vârsta 20—35 de ani; experiența în!’ 
• ■dnmAtlîll rnnetitlliA tin nVantav rMrnânalSnl eta_ I»

I

GRUPUL DE PRESA 
„TRANSILVANIA EXPRES**

angajează in condiții deosebite:
—- jurnaliști
— secretară
Condiții: studii superioare sau în curs de

^domeniu constituie un avantaj; domiciliul sta-< 
I; bil în municipiul reședință de județ.
!; Trimiteți Curriculum Vitae pe adresa: Gru-! 
Ipul de Presă TRANSILVANIA EXPRES, Bra-; 

șov, str. Lungă, nr. 13, cod 2200.

Data limită: 16 octombrie 1997.
Pentru jurnaliști: anexați articole publl-; 

! 
ră-<

■ [cate.
■ J Obs: Cererile formulate anterior 
•! mas valabile.

Relații la tel. 094/609089,
>; zilnie între orele 11,00—14,00.

■: *
au

i

Goldstern GSM
'dialog^ PERMANENT IN CONTACT CU LUMEA

Oferta Promotionala de Deschidere
PHILIPS fizz 3) 1.200.000+fw

~ Siemens S6 (??î 3)1.699.000+M
Stoc limitat!!!

-A- DEVA
diaiQg JB|V Decebal bloc 15

tel/fax 054/23 36 33.

i 
I 
I 
I 
I
♦I 
I* I
I

ANUNȚĂ
Organizarea licitației directe conform H.G. 

140/1991 pentru închirierea următoarelor spa- 
comerciale :

str. G. Enescu, nr. 9 — 207 mp — co
mercializare mărfuri electronice ; 
str. G. Enescu, nr. 9 — 23 mp — de
pozit mărfuri;
str. Căprioarei SC. 11 — 49 mp — 
mercializarc mărfuri alimentare.

Licitația se va desfășura în data de 
octombrie 1997, ora 10. Ia sediul regiei 
Hunedoara, bdul Republicii, nr. 5.

Relații suplimentare la tel. 711554, biroul | 
fond locativ. j

ț«i

co-

30 
din

I 
I

I

I

In chioșcurile de difuzare proprii ale ziarului „Cuvântul liber**.

OFERTfî 
SPECiflL^I li

• PASTA DE TOMATE

IMPORT ITALIA

70 gr„ 1350 Iei

FABRICAȚIE 1997

GARANȚIE 2 ANI

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

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I
I 
I

IN ORICE 

OCAZIE 

PUBLICITATE

LI8ER“
4 ViIVVIII—...................t- • /.
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AXA

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

• Vând societate comer
cială 1993. Tel. 215370, 
inclusiv producție. (3096)

• Spray contra ejaculă
rii rapide, med;-amente po
tența, frigiditate, afrofisl- 
ace, 01-6376 73. 018-606134.

(OP)
• Vând casă în corn.

întâlnire ;
Luni, 13 octombrie a.c., plimentare familiilor cu >

| la Prefectura județului a 
; avut loc o întâlnire a 
«conducerii acestei insti

tuții cu secretarii primă- 
» fiilor și cu conducătorii 

serviciilor de stare ci-
* vilă. Cu acest prilej au I fost prezentate Legea 
» 119/1996 cu privire la•4 acordarea de alocații su-
MV * —■— • f • —

mulți copii și Hotărâ- I 
rea Guvernuluț nr. 495, J 
referitoare la eliberarea | 
și actualizarea livretelor » 
de familie. S-a abordat | 
și problema accelerării » 
aplicării Legii Fondului I 
Funciar, dar la un ton . 
foarte vag și superfi- 1 
cial. (Tr. BJ. ’
• —— • — ■ 1 ■ ■ * MM • ------- • —

cotidian xsinde pendent
AAJU.

i OF ERTĂ TENTANTA
peia, cu animale, teren 
agricol, și fânaț, cu con
diția să se mute imediat 
acolo și sa muncească. In
formații 665195.

Sindicatul țărănimii ro
mâne „Propact", Filiala 
Hunedoara, oferă celor 
interesați gospodărie ță
rănească în satul Here-

$

VAWWAMAMAVAWA'AWAV,WAVAVA'.WA,<
• n- ♦ — • —

^CONCURSUL CU PREMII!
I „CUVÂNTUL LIBER»-]

4 
I 
î 

• 
l 

l 

I 
îI i

2000
fi

Cu prilejul aparifici, în data de 23 octombrie 1997, 
a numărului 2000 al ziarului „Cuvântul liber" Deva, 
redacția noastră organizează în perie -da 23 septem. 
bric — 17 octombrie a.c„ un concurs cu premii.

Cei caro doresc să participe vor trebui 5 răspundă 
■exact la următoarele două întrebări 1

1. Care oste aata anariției p.' .ului număr al zia- 1 
■ului „Cuvântul

2. De când 
pagini ?

t
îopt

9>

f1j2-

liber” Deva ? 
apare ziarul „Cuvântul liber” Deva în

T ALON NR. 14

Se acordă următoarele premii 1 

Premiul I — 300 000 lei

Premiul M 200 000 lei

Premiul III - 100 000 lei

Tragerea la sorti va avea loc luni, 20 octombrie 
ja.c., la sediul redacției, iar pren.ierea câștigătorului — 
ițîn 12 octombrie, cu prilejul fe-“ivităfii cc-............ mo-
‘ meniului aniverscc
•

î* 
I
I 

»

» 
I
*

l

♦ 
l

I 
î 
4 

î 
I
4

î CURSUL VALUTAR j
1 t i OCTOMBRIE

cotați) ale societăților bancare autorizate să efec- | 
tueze. operațiuni pe piața valutară. Prezenta listă ■ 
nu implică obligativitatea utilizării cursurilor In | 
tranzacții efective do schimb valutar și înregistrări. |

• l dolar SU.A — 7699 lei
• 1 marcă rcrniană — 4379 lei
• 100 yeni lapniiezi — 6381 lei
• 1 liră sterlină — 12497 lei
• 1 franc clv» tiar. — 5245 lei
• 1 franc francez — 1305 lei
• 100 lire italiene — 445 lei

Cursurile incluse în această Hstă au la baz

ANUL IX • NR. 1993

Petris pe Mureș, jud. A- 
rad. Tel. 665146. (3099)

• Vând Dațsun Cherry, 
1200 cmc, neînmatriculată, 
stare bună, eventual piese 
1500 DM, 
meria, N.

negociabil. Si- 
Balccscu, nr. 10.

(3270) 
casă, pământ 

Chimindia, nr.
• Vând 

arabil în 
18. Tel 624108, după ora 
18. (3280)

ÎNCHIRIERI 1
• Caut de închiriat spa

țiu comercial sau chioșc 
alimentar, în Hunedoara. 
Tel. 715767. (2503)

OFERTE DE 
L SERVICII

dor de când ne*a  părăsit 
pentru totdeauna cel care 
a fost scumpul soț, tată 
si bunic

1‘ETRESC NICOLAE
Lacrimile din ochi și du
rerea din suflet nu vor 
înceta niciodată (3601) 

(k DECESEy )

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

(2381)

• Vând casă, patru ca
mere, dependințe. Pestisu 
Mare, 26. Tel. 716529.

(912048)
• Cumpăr porci pen

tru sacrificare. Telefoa
ne 232214 • 211443.

(912077)
• Vând casă, Deva, apă,

canalizare, gaz. Informații 
la tel. 627066, 17—21.

(3282)
• Vând Volkswagen San

tana, fabricație 1984, înma
triculat, stare bună. Tel. 
617595. după ora 19.

(3293)
• Vă nd aparat de ta

xare taximetrie le Telco 
patru tarife, în garanție: 
Relații la tel. 724360.

(3304)
• Vând garsonieră, str. 

Kogălniceanu. Informații 
la tel. 612216.

(3309)
• Vând apartament 4 

camere, Deva, str. 22 De
cembrie, bl. 43, ap. 4.

(3279)
i lângă 
preț 5000 
Telefon

• Vând garaj 
RENEL Simeria, ] 
DM, negociabil. 
660027, 18—22.

(3273) 
localita-
P r e ț

• Vând casă în 
tea Sântandrci, 
110.000.000, negociabil. Tei. 
673191.

• Vând casă, 
Vlaicu, nr. 75. 
la nr. 197.

• Vând 
zesc 15 CP, 
tor, drujbă, 
621291.

• Vând malaxor cu 
cuve, 300 1, 
Tel. 230461.

■ Vând sau schimb gar
sonieră cu apartament 2 
camere, Orăstie, Pricazului, 
bloc 75/49.

• Vând Oltcit, an fa
bricație 1991, antenă sate
lit. Informații tel. 641358.

(2635)
• Vând Ford Sierra 1986, 

Diesel, înmatriculat, con
venabil. Tel. 651579.

(6950)
• Vând apartament 3 

camere. Brad, deosebit, zo
nă centrală, tel. 651579.

(6950)
• Vând apartajnent Hu

nedoara, bdul 
nă centrală, parter, 
5000 mărci. Tel. 
718145.

• Vând Dacia
carte identitate, 
te bună, 5 viteze, bord CN, 
casetofon, sistem antiefrac- 
ție. Tel. 713487. (2506)

• Cumpăr Renault 20,
pentru piese. Tel. 721053, 
la orice oră. (2509)

• Cumpăr repatriere sau
talon Mercedes, 207. Tel. 
729205. (2510)

(3102) 
sat Aurel 
Informații 

(3104) 
tractor chlne- 
plug, discui- 
noi. Telefon

(2405) 
2 

tip Slatina.
(3317)

Dacia, zo- 
preț 

092/231368, 
(2502) 

1310 TLX, 
stare fcar-

• S.0. ULPIA S.A. 
Deva anunță: Licitația 
cu vânzarea activelor, 
planificată pe data de 
15. 10. 1997, se amână 
până la o dată caro 
va fi comunicată prin 
presă.

(14)

*

*

*

*

• Angajăm șofer
cu categoriile B, C, 
E, vârsta între 28— 
35 ani, studii medii, 
vechime rinimă 5 ani 
în meserie. Relații 
str. Aurel Vlaicu, nr. 
19, Deva. (3301)

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

(3283)

• S.V.M. angajează 
agent de valori mobi
liare. autorizat .pen
tru punctul de lucru 
din Deva. Informații 
la tel. 064432682. în
tre orele 9—15.

(14)

• Cabinet particu
lar de psihologie me
dicală —, psiholog 
principal Câmpea- 
i*i  Valentin — 
psihoterapie, relaxare 
autogenă, consiliere 
psihologică. exami
nări. Deva, str. Ko- 
gălniccanu, nr. 4 (Casa 
Sindicatelor, etaj 1, 
cam. 15, marți si joi, 
orele 15-19). (UP)

• SG Crolux angajea
ză confecționcre. Deva, tel. 
212100. (3243)

• Societate particulară 
de construcții angajează ur
gent electrician în con
strucții. Informații la tel. 
616795, între orele 7—15.

(3088)
• Angajăm • vânzători

șl șofer pentru difuzare 
presă. (Sondiții avantajoase. 
Tel. 233511. (3290)

• Meditez matematică
clasele V—VIU. Telefon 
615027. (3271)

• Angajăm tâmplari și 
muncitori necalificați. In
formații zilnic între 7— 
16, la tel. 227020, sau 
după ora 20 la tel. 624914.

(3105)
• Firmă mixtă mate

riale de construcții anga
jează agenți comerciali. 
Interviul joi, ora 10, la 
sediul firmej din Sibiu, 
str. N. Iorga, nr. 54, ap. 
23, tel. 069/423060, 069/
443017. (OP)

(I DIVERSE ~1
• SC Fucgo Impex SRL

Deva anunță intenția de 
autorizare din punct de 
vedere al protecției me
diului pentru chioșcul a- 
limentar din str. Bălcesctj, 
bl. 15 A. Eventualele re- 
clamații se pot depune la 
APM Deva, în 15 zile de 
la publicare. (3105)

• Tonu Lazăr este citat
pe 21 octombrie la Ju
decătoria Hunedoara pentru 
divorț. (3297)

({ PIERDERI )
• Pierdut pisică birma-

neză în fala Magazinului 
Goldstern GSM, vârsta 
una lună. Găsitorului re
compensă. Sunați la tel. 
233633. (3305)

(COMEMORARĂ
• Familia Petresc din 

Săllștioara anunță împlini
rea a 2 ani de tristețe și

• A trecut la cele 
veșnice, discret, așa 
cum a trăit, venera
bilul preot iconom 
stavrofor
MABCU PAUN-JURA 

înmormântarea va 
avea loc astăzi. 14 oc
tombrie, la Biserica 
Ortodoxă din satul 
Jieț, în care a slujit 
cu credință peste o ju
mătate de secol. Fami
lia îndoliată.

(3307)

• Conducerea Mi-
•nisterului Muncii și 
Protecției Sociale este 
alături de domnul Se
cretar de Stat Jura 
Păun Petru-Radu la 
greaua suferință pri
cinuită de dispariția 
tatălu; și transmite 
condoleanțe familiei 
îndoliate. Athanasiu 
Alexandru. Ministrul 
Muncii și Protecției 
Sociale; Pârvu Dorin 
Nicolae — SecretaF de 
Stat tyl.M.P.S.; Nicolai 
Norica — Secretar de 
Stat M.M.P.S.; Bara 
Iuliu — Secretar de 
Stat M.M.P.S.; Basuc 
Mariana — Secretar 
de Stat M.M.P.S.. - '

• Departamentul de 
Forță de Muncă, Șo
maj . și Camera de 
Muncă adresează cole 
mai sincere condo
leanțe familiei dom
nului Secretar de Stat 
Jura Păun Petru-Radu 
la greaua suferință 
pricinuită de decesul 
tatălui. Pârvu Dorin 
Nicolae — Secretar de 
Stat M.M.P.S.; Pîaton 
Gabriela — Director 
General M.M.P.S.

• I.a greaua sufe
rință pricinuită de de
cesul tatălui. condu
cerea Direcției Ge
nerale de Muncă și 
Protecție Socială a 
județului Hunedoara 
este alături de fami
lia domnului Secretar 
de Stat Jura Păun 
Petru-Radu. Sincere 
condoleanțe.

• Personalul Pri
mărie, Simeria este a- 
lături de f milia în
doliată a domnului 
Petru Păun-Jura la 
despărțirea do tatăl 
său, preot
M \RCU rAUN.IURA

(3307)

• Familia îndurerată 
anunță trecerea în ne
ființă a celui care a 
fost un minunat soț, 
tată și bunic

OCTAVIAN 
ISAICU 

în vârstă de 74 ani. 
Înhumarea a avut 
loc luni 13 octombrie 
1997, la Brad, în ziua 
lui de naștere. Odih
nește în pace, ne vom 
revedea în glorie!

(3311)

• Sinceră și pioasă 
compasiune bunei 
noastre colege și prie
tene Irina precum și 
fiicelor sale Raluca Și 
Roxana la marea du
rere pricinuită . de 
cruda despărțire de 
iubitul lor soț și tată

cc. GIIEORGHE 
MERGEA • 

prematur plecat din 
viață, dupu o boală 
neiertătoare. Dumne
zeu să-l odihnească! 
Colegii de la Direcția 
Județeană a Drumuri
lor RA Deva. (3310)

• Cu nețărmurită 
durere soția Irina și 
fiicele Raluca și Ro
xana anunță despărți
rea de bunul lor soț 
și tată

ce. GIIEORGHE 
MERGEA 

fost contabil șef la 
Comat SA Deva, ră
pus de o boală necru
țătoare. Ia numai 63 
de ani. Dumnezeu să-' 
odihnească! (3324)

• Societatea comer 
cială Comat Di va .SA 
anunță cu tristețe în
cetarea din viată a 
celui ce na-a fost 
contabil șef, iar duo 
pensionaie, unul di' 
cenzorii societății,

ec. GHEORGllE 
MERGEA 

In numele tuturor foș 
tilor colegi si subal
terni, consiliul de ad
ministrație adresează 
familiei greu încercate 
sincere condoleanțe.

(3323)

• Consternați de du
rere deplângem dis
pariția prematură . a 
celei care a fost so
ție și mamă

DOINA TEIHEȘ 
Dumnezeu s-o odili- 
ncască. Ghiță șj An
dreea. înmormântarea 
azi 14 octombrie 1997, 
ora 12. (3319)

• Cu adâncă durere 
ne despărțim de fina 
noastră

DOINA
Suntem alături de 

voi, Ghiță și Andreea. 
Fam. Rovinar A.

(3326)
• Familia Crișan 

Lenuța și Camelia 
mulțumesc pe această 
cale tuturor celor 
care au fost alături 
de ele la greaua pier
dere pricinuită de 
decesul prematur al 
soțului si tăticului

pit. maj. NICOLAE 
CRI S AN

(3289)

• Suntem alături de 
colegul nostru ing. Tc- 
bieș Nicolae la greaua 
încercare pricinuită 
de decesul sol iei

DOINA TEB1EȘ
Colegii de la SU Cc- 
promin SA Deva.

(3325)

• Un pios omagiu 
celei care mi-a fost 
o bună colegă, prea 
curând plecată dintre 
noi

DOINA TEB1EȘ
Condoleanțe fami

liei. Mariana Ungur.
(3334)

• Direcția Generală de 
Muncă și Protecție Socială 
transmite condoleanțe fa
miliei îndoliate în urma 
dispariției fulgerătoare a 
colegei

TEBIEȘ DOINA 
de la Gamera de Muncă 
Deva. Odihneste-te în pa- 
ee. (912086)
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