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“Să mă aștepți cu masa! ” - îi spune 

cavalerul soției înainte de a pleca în 
războiul de 100 de ani...

COTIDIAN INDEPENDENT APARE LA DEVA

CUVÂNTUL
Punți de suflet

La ceasul aniversar al ziarului,,Cuvântul 
liber”- apariția ediției cu numărul 2000-, 
gândurile curate ale colectivului nostru se 
îndreaptă cu simpatie și recunoștință către 
Dumneavoastră, stimați cititori, fără de care 
n-am exista.

Să consolidăm continuu, împreună, punțile 
între noi.

Vă mulțumim!
REDACȚIA
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“Presa, această formidabilă locomotivă a 
gândirii universale. ”

Urcând prin vremi și tre
când peste vremi, presa a 
fost întotdeauna un in
strument de informare a 
minții și de luminare a su
fletului. Și noi, cei de la 
“Cuvântul liber” Deva, ne 
simțim o modestă entitate a 
acestui instrument.

Iar dacă în acel De
cembrie de foc al anului de 
grație 1989, sistemului to
talitar i-a luat locul unul 
democratic, acest instru
ment a redobândit și în Ro
mânia toate valențele ca- 
re-i dau față și dimensiune. 
Presa scrisă, întreaga 
mass-media a câștigat 
poate bunul său cel mai de 
preț: libertatea cuvântului. 
De aceea am și botezat 
atunci ziarul cu numele de 
“Cuvântul liber”.

Și chiar din prima ediție, 
cea din 23 Decembrie 
1989, cuvântul nostru, 
devenit liber și curat, 
independent și sincer, a 
pornit spre cititori cu 
mesaje într-o nouă epocă.

Ne-am înregimentat cu 
toată forța și hotărârea pe 
drumul atât de dur și ane
voios al democrației, al 
tranziției, al adevărului.

Primul număr l-am croit, 
împreună cu prietenii noștri 
tipografi, sub o excesivă 
tensiune a momentului, 
când nu știam ce va fi a

aproape, ne-au încurajat. 
Iar noi, prin demersul 
publicistic, dinamic și 
cinstit, le-am spulberat 
neliniști, le-am deschis 
sufletele ferecate de teamă 
și incertitudine, le-am spus 
cu sinceritate, zilnic, ce se 
mai întâmplă prin județ, prin 
țară.

doua zi. Ne-am asumat răs
punderea, riscul. Dar ni
meni nu s-a gândit, nici 
atunci, nici după aceea, la 
privilegii de revoluționari. 
Noi nu ne-am făcut decât 
datoria. Și atunci și acum și 
întotdeauna. De atunci nu 
i-am mai avut stăpâni decăt 
pe cititorii noștri, pentru 
care și existăm. Ei și-au 
pus în noi speranțe și 
încredere, ne-au simțit

lată, sunt aproape opt 
ani de atunci. Ziarul 
"Cuvântul liber” a luat 
pieptiș noua viață, noua 
realitate, s-a luptat cu 
mentalități și atitudini ale 
unora, din interior, și din 
afara colectivului, care 
făceau eforturi disperate de 
a ne stopa entuziasmul și a 
ne aduce la ordinele noii 
puteri. Spre meritul celor 
mai mulți dintre angajații

săi, ziarul nostru a mers 
înainte și a învins. A trecut 
de la patru la opt pagini, a 
parcurs, cu eforturi 
extraordinare, lungul drum 
(de exact nouă luni) al 
privatizării, act semnat la 
15 septembrie 1993. Iar 
acum, chiar cu numărul 
de azi, cu ediția 2000, îi 
dăm ziarului nostru o 
nouă față.

Și toate acestea pentru 
că, până la urmă, au 
învins rațiunea și spiritul 
de angajament, pentru că 
am avut mereu alături 
mulți oameni de bine, 
minți lucide, spirite cu
rajoase și mai ales, i-am 
simțit aproape, în mo
mentele de cumpănă, pe 
cei mai buni prieteni ai 
noștri, cititorii. De aceea, 
nu putem ca și acum, la 
ceas aniversar, să nu le 
mulțumim.

Dumitru GHEONEA

(Continuare în pag. 8)

Victor HUGO

Cele mai bune gânduri 
și mult succes

în aceste momente dificile pentru noi, în care se 
produc schimbări în mentalitatea individuală și colectivă 
spre a înțelege și a respecta adevărate valori ale 
democrației. Instituția mass-media este cea care arată 
dacă aceste valori sunt sau pot fi implementate.

Am luat în considerare întotdeauna faptul că presa 
este și un formator de opinie, exprimându-mi dis
ponibilitatea totală în realizarea unei colaborări între 
instituțiile noastre, astfel încât populația să fie informată 
corect în continuare.

La apariția numărului 2000 al cotidianului „Cuvântul 
liber", vă adresez conducerii ziarului, întregului colectiv 
redacțional, cele mai bune gânduri și mult succes în 
importanta misiune ce vă revine.

Pompillu Budu/an, 
prefectul județului Hunedoara

Jk
Oglindă a vieții noastre cotidiene

CUVINTUL LIBER
i

COMUNICATUL
către țară al Consiliului

Frontului Salvării Naționale
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23 decembrie 1989 - a ieșit de sub tipar 
primul număr al ziarului „Cuvântul liber”

„HABER” ARE DISPENSAR
După cum se știe, Fabrica de 

Bere din Hațeg este, de câtva 
timp, Societate Comercială mixtă 
româno-spaniolă, a cărei acti
vitate se află în pronunțat proces 
de modernizare șr dezvoltare.

Marți, 21 octombrie a.c., dl 
Epifanio Apesteguia Diaz - pre
ședintele S,C.,,Haber Inter
național” S.A.Hațeg - a valorificat 
inițiativa dr.Juan Sastre Antonio - 
acționar al societății, prin des
chiderea în incinta acesteia a unui 
dispensar medical, de mare 
necesitate pentru menținerea

stării de sănătate a personalului 
muncitor de aici.

Participanții la momentul 
inaugural al dispensarului au 
apreciat deopotrivă Inițiativa și 
modul de punere a ei în practică, 
dotarea cu instrumentar și apa
ratură, ca și ideea conducătorilor 
societății, potrivit căreia în primul 
plan trebuie să se afle omul, cu 
sănătatea șl viața-Iul, pentru a 
putea lucra și a produce.

Alte amănunte, într-un număr 
viitor al ziarului nostru.

Cu ocazia apariției numărului 2000 al ziarului “Cuvântul 
liber”, am deosebita plăcere de a adresa un salut călduros și 
cele mai bune urări celor ce sunt un important element în 
peisajul presei județului Hunedoara, oglindă a vieții noastre 
cotidiene și adevărați promotori ai libertății de exprimare.

în această perioadă complexă în care România își 
construiește un drum nou, care să-i permită o dezvoltare 
rapidă și durabilă, rolul presei este unul dintre cele mai 
importante. O Românie modernă nu poate fi construită fără 
libertate de exprimare și informare permanentă care să ducă 
la mobilizarea resurselor tuturor, cât și la semnalarea 
aspectelor ce pot împiedica desfășurarea unei vieți sociale și 
economice normale.

Presa este și va fi un factor de echilibru care garantează 
tuturor cetățenilor cinstiți că activitatea lor de zi cu zi va 
contribui la prosperitatea lor și a țării și nici un factor 
perturbator nu va deranja sau bloca acest proces.

La acest ceas aniversar doresc ziarului “Cuvântul liber" 
activitate îndelungată și să servească comunitatea județului 
nostru tot așa de bine cum a făcut-o și până acum. La mulți 
ani!

Gheorghe Barbu
Președintele Consiliului Județean Hunedoara

Ne place să credem 
că ziarul pe care-l realizăm 
și-a conturat o ținută care a 
impus respectul. Unde 
mergem suntem ascultați. 
Luorăm la" Cuvântul liber", 
instituție pe care încercăm 
să nu o dezamăgim. în rest, 
suntem oameni ca toți oa
menii: avem o casă, o 
familie, probleme cu duiu
mul. Ne numim : Dumitru, 
Tiberiu, Sabin, Nicolae, 
Virgil, Văii, Viorica, Geta, 
Minei, Traian, Valentin sau 
Rodica, Jeni, Cornelia, 
Elena, Maria, Luci, Emi, 
Gheorghe, Ionel, Cornel,

ÎNCEPE o zi
Mihaela, Mia, Valentin, 
Adrian...

Pentru noi o nouă zi de 
lucru începe de dimineață și 
se termină ... când ajungem 
acasă. Cel mai important 
este să nu uităm nici o clipă 
că suntem ziariști, că trebuie 
să rezistăm tentațiilor, gre
utăților și nu o dată ame
nințărilor. Și, mai ales, să nu 
uităm că în spatele nostru 
sunt miile de cititori. O zi de 
lucru în redacție începe cu 
ceea ce sportivii numesc “

încălzire"; pentru noi se 
cheamă" operativă ". La 
“masa surprizelor" ne strân
gem, în prima și ultima zi a 
săptămînii, cu toții , iar în 
restul zilelor - șefii de de
partamente, secretariatul, 
redactorul șef. Acum este 
momentul să aflăm cum se 
conturează ziarul de a doua 
zi, cum va arăta în mare 
ediția de poimâine.

Magia creației este 
fantastică: ce intră, ce-i 
urgent, ce nu mai poate

aștepta, ce cuprinde pa
gina întâi, în ce stadiu se 
află paginile fixe, celelalte 
pagini, care este grafica 
ziarului, în ultimă instanță 
aspectul său propriu - zis. 
Dar, lucrurile nu se ter
mină aici. Vin știrile și arti
colele de ultimă oră. Vin 
iminentele precizări, drep
turile la replică. La 
secretariat, care este sta
tul major operativ al 
redacției, este un du-te - 
vino, ca, de altfel, și în

Mine! BODEA

(Continuare în pag. 8)
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Casa de Presă și Editură 
„Cuvântul liber” Deva înseamnă 
astăzi ziariști, tehnoredactori, 
operatori, personal tehnic, fi- 
nanciar-contabil și adminis
trativ, gestionari de mărfuri, 
conducători auto.

Toți, într-o forrrjă sau alta, 
pun mintea, umărul și sufletul la 
realizarea ziarului. O mare fa
milie, în care fiecare are atribuții 
precise.

Membrii acestei familii sunt: 
Gheonea Dumitru - redactor șef; 
Istrate Tiberiu - redactor șef 
adjunct; Crișan Virgil - contabil 
șef; Bodea Minei, Cerb Sabin, 
Cioclei Ion, Tîrcob Nicolae - șefi 
de departamente; Sîna Estera, 
Roman Viorica, Bîrla Georgeta, 
Bondor Traian, Neagu Valentin, 
Poenar Cornel, Sălăgean Adrian 
- redactori; Goța Codruța, Kurta 
Oprean Atila - tehnoredactori; 
Negru Alice, Jurcone Petrina, 
Meitner Eva - operatori; Tar- 
novschi Mihaela, Zlatan Mia, 
Bretotean Valentin - corectori; 
Bulgăr Jeni - contabil; Vas 
Rodica - casier; Holinschi Cor
nelia - secretar-dactilograf; 
Radu Elena - oficiant mică 
publicitate; Orsa Ionel, Biro 
Emeric - conducători auto; Că- 
praru Luiza - lucrător comercial; 
Vonica Gheorghe - gestionar 
merceolog; Similie Maria - 
curier; Răcoiu Lucreția - 
îngrijitoare.

JOI 23 OCTOMBRIE
tvri

6.00 România: ora 6 fix! 9.00 
TVR Cluj-N. 10.05 TVR lași 
11.00 TVR Timișoara 12.05 
Misterele Sankt Pe- 
tersburgului (r) 13.00 Se
cretele nisipului (r) 14.10 
Șeicul (r) 15.00 Dialog 15.30 
Pompierii vă informează!
15.45 Lege și fărădelege 16.00 
Conviețuiri 17.10 D.a 17.35 
Casa de piatră (s) 18.00 
Timpul Europei 18.30 In
teractiv Tele-Joc (cs) 19.00 
Sunset Beach (s) 20.00 Jurnal 
21.00 Marguerite Volant (s) 
22.00 Cu ochii’n 4 23.00 Jurnal
23.30 Canary Wharf (s) 23.55 
Bank-Note 0.25 întâlnirea de 
la miezul nopții

TVR2
7.00 TVM Telematinal 8.00

Euronews 8.30 Canary Wharf 
(r) 8.55 Universul cunoașterii 
(r) 9.55 Medicina pt. toți (r) 
10.25 Fețele schimbării (r) 
12.00 Sunset Beach (r) 12.45 
Impact (r) 13.30 Dreptul la 
adevăr (r) 14.00 Em. în limba 
germană 15.10 Limbi străine: 
spaniola 16.00 Micaela (s) 
17.00 Ceaiul de la ora 5... (div.) 
19.00 SOS Patrimoniul cul
tural! 19.30 Fată în fată 22.00 
Unchiul Vania’ (f. URSS ’71)
23.45 Ecoturism 0.00 BOx. CM, 
semifinale (înreg.) 1.00 TVM 
Mesager.

ANTENA 1
6.30 Tele-Dimineata 9.40 

Doctor Bramwell (rj 10.00 
Cartagina în flăcări (f/r) 12.20 
Lumină călăuzitoare (sj 13.10 
D.a 14.00 Știri 14.20 Fetele de 
ța Lido (f. Fr. 1995, p. I) 16.00 
întoarcerea Sfântului (s) 17.00 

D.a 17.30Telerebus 18.00 Cafea 
cu parfum de femeie (s) 19.00 
Observator 19.45 Umbre din 
trecut (thriller SUA ’92) 21.30 
Cronici paranormale (s) 22.30 
Milionarii de la miezul nopții

PRO TV
7.00 Ora 7, bună dimineața! 

9.00 Tânăr și neliniștit (r) 9.45 
Sledge Hammer (r) 10.15 MASH 
(s) 10.45 Sport la minut 11.00 
Morile de vânt ale zeilor (f/r) 
12.55 Știri 13.00 Față-n față cu 
llie Șerbănescu (r) 13.45 Am 
întâlnit și români fericiți (r) 14.30 
Maria (s) 15.30 Tânăr și neliniștit 
(s) 16.15 Șoapte de iubire (s) 
17.00 Știri 17.15 Punctul pe I 
18.00 Urmărire generală 18.25 
Știri 18.30 Cine este șeful? (s) 
19.00 Știi și câștigi! (cs) 19.30 
Știri 20.15 Melrose Place (s)

21.15 Doctor în Alaska (s) 
22.05 Știri 22.15 Fam. Bundy 
(s) 22.45 Sledge Hammer (s)
23.15 Știri 23.45 Visuri de aur 
(f.»

PRO TV - DEVA
6.15 - 6.45 - No comment(r) 
-Vorbiți aici (r)
6.45 - 7.00 - Știri locale (r) 
18.00 -18.05 - Știri pe scurt 
18.05-18.25-“Oameni de

milioane” realiz. A. Bena
22.05-22.15-Știri locale

ANTENA! - DEVA
08.00 -08.15 Știri locale (r) 
09.00 - 09.15 Interviul săp

tămânii (r)
09.15 - 09.30 Muzică, pu

blicitate
17.45 -18.00 Știri locale
19.30 -19.45 Știri locale (r)
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> Legea jurnalismului, a lui Fuller
Cu cât mai departe se produce accidentul, cu atât 

sunt necesari mai mulți morți sau răniți pentru ca faptul 
să devină foarte rapid o știre de mare senzație.

> Legile informației
, 1. Informația pe care o ai nu este cea pe care o

vrei.
2. Informația pe care o vrei nu este cea de care ai 

nevoie.
3. Informația de care ai nevoie nu este cea pe care 

o poți obține.
4. Informația pe care o poți obține costă mai mult 

decât poți să plătești.

> Noua lege a lui Parkinson
Cuvântul tipărit se extinde pentru a umple întreg

spațiul tipografic disponibil.

> Legea lui Gold
Un articol despre erori va conține erori.

> Legea lui Hagerty
Dacă îți pierzi cumpătul în fața unui ziarist, el va 

deveni ori bogat, ori celebru, ori amândouă.

> Legea acurateței mass-mediei (a 
lui Knoll)

Tot ceea ce citești în ziare este absolut adevărat, 
cu excepția rarelor știri despre care, cunoscând per
sonal obiectul relatării, știi că sunt inexacte.\__________________ ____ __________________ /

• “Gazetarul trebuie să se arate superior oricărei 
pasiuni, oricărui interes personal, oricărei speculații”.

Hrant Asatur (1862-1928) 
-prozator, publicist, critic armean-

( " \
• A scrie articole editoriale bune însemnă, în cea mai 

mare parte, a spune oamenilor ce gândesc el, nu ce 
gândești tu”.

Arthur Brisbane (1864-1936)
-editor-

• “Dacă ar trebui să aleg între a avea un guvern fără 
ziare, sau ziare fără guvern, aș prefera fără să ezit nici un 
moment, varianta din urmă”.

Thomas Jefferson (1743-1826)
-filozof, om de știință, arhitect, diplomat, 
președinte ai Statelor Unite-

• “Dintre toate puterile născute din noua organizare 
a societăților, nici una nu este atât de colosală, de 
nemărginită ca puterea acordată celor al căror cuvânt poate 
ajunge atât de ușor la urechea poporului”.

J. Donoso Cortes (1888-1950)
-poet nicaraguan-

• “Puterea și influența unui ziar constau nu în faptul 
că s-a tipărit ceva pe hârtie, ci în adevărul și spiritul celor 
scrise, precum și în prestigiul redacției care trebuie să 
posede o forță morală capabilă de a fi chezașă pentru 
cele publicate”.

ArpiarArpiarian (1851-1908)
-prozator, publicist, om politic armean-

• “Nu poate fi stat liber, stat constituțional, fără 
libertatea pesei”.

Cezar Boli iac (1817-1881)
-poet și pubiicist-

• “Cum este pentru omul animal pâinea cotidiană, 
tot asemenea este pentru omul inteligent și civilizat, 
ziarul”.

(fragment din “Către publicul român " din ziarul 
“Telegraful din București” - 1871). _ - x

• “Dintre toate mijloacele de acțiune pe care un 
guvern le-ar putea avea la dispoziție, după Instrucțiunea 
publică, nu cunosc unul mai rațional și mai eficace pentru 
dezvoltarea materială, morală și intelectuală a unui popor, 
decât presa”.

ion Ghica (1817-1897)
-scriitor, economist și om politic-

• “Trăiască Presa! santinela hărăzită libertății! 
Puternica mână-narmată a dreptății!
Rază strălucitoare a adevărului!"

Horace Greeiy (1811-1872)
-editor, ziarist, fondatorul iui “New York Herald 
Tribune”

• “Presa este ecoul graiului omenesc, este tribuna 
în care glasul mulțimii răsună până la marginile lumii 
civilizate; prin presă tot ce se zice, tot ce se descoperă 
în vreo parte a lumii se răspândește pe toată întinderea 
globului și se face proprietatea omenirii întregi”.

Mihaii Kogăiniceanu (1817-1891)
-om politic, istoric, scriitor, publicist și orator-

• “Trăim sub un guvern format din oameni și ziare 
de dimineață”.

Wendell Phillips (1811-1884)
. -reformator, orator, aboliționist-.

• “Tot ce știu este ceea ce citesc în ziare”. 
Will Rogers (1879-1935)
-cow-boy, ziarist, umorist, stea de cinema-

• “Titlul este pentru un articol, ceea ce este pălăria 
pentru o femeie, sau cravata pentru un tânăr: atributul 
gustului, o ușoară forță de seducție care atrage atenția”.

Tigran Arpiarian (1854-1914)
-prozator, pubiicist-

ZIAR
Sunt unii oameni care 

au patima scrisului și între 
aceștia se numără și 
ziariștii. A fi ziarist nu 
înseamnă o muncă de 8 
ore pe zi, ci dăruire totală, 
zi lumină și uneori chiar 
nopțile. Nu poți fi ziarist 
doar în timpul orelor de 
serviciu, ești ziarist în toate 
ipostazele vieții, mereu cu

CLEPSIDRA:
“antenele” întinse, ochii 
deschiși și mintea precum 
un burete, gata să ab
soarbă informația din jur 
pentru a fi redată mulțimii 
curioase. Toate acestea, 
pentru a pune în pagină zi 
de zi noi informații care 
trebuie să fie cât mai inte
resante, incitante și ade
vărate.

în fiecare pagină se 
adună gânduri, probleme, 
noi vești, anunțuri, fapte 
culese cu grijă și așezate 
pe alba hârtie pentru a fi 
trimise către cititori. Un ziar 
nu este scris precum un ro
man. Autorul scrie în

primul rând pentru sine și 
pentru a fi citit de alții, el 
adresându-se uneori 
unei anumite categorii de 
oameni. Romanul poate 
fi pură ficțiune. Ziarul este 
scris pentru a fi citit de 
către toți cei care vor să 
afle ce s-a mai întâmplat, 
ce se întâmplă în lume și 
trebuie să poarte am
prenta realității pentru 
a-și respecta - în primul 
rând - calitatea de furni
zor al informației coti
diene.

Când ții ziarul în 
mână, mirosind încă a 
proaspăt tipărit, nici nu-ți 
imaginezi poate, cum 
s-a născut fiecare 
pagină, nu cunoști chipul 
celor care, precum 
furnicile harnice, aleargă 
să culeagă informațiile de 
care are nevoie curiozi
tatea ta. Te-ai obișnuit 
atât de mult cu ziarul 
încât face parte din viața 
ta, dar, Cititorule te-ai 
gândit oare câte nu ai ști 
și cum ar fi dacă ziarul nu 
ar exista?...

Ina DeleanuJ
• “Ce trebuie să rămână, în chip firesc, după sfârșitul 

lumii?
Un reporter”.

Nicoiae /orga

• “Libertatea presei este pentru mașina de stat ceea 
ce este supapa de siguranță pentru mașina cu aburi: căci 
prin ea, orice nemulțumire își face drum îndată prin 
cuvinte, ba chiar, dacă nu are foarte mult material, se va 
epuiza în ele”.

Arthur Schopenhauer (1788-1860)
-filozof idealist german-

• “A scrie nu e divertisment. A scrie însemnă răbdare, 
mucenicie, abnegație șl multe renunțări”.

Tudor Arghezi

• “Orice călimară poate deveni un Vezuviu”. 
Honore de Baizac

• “Există în Cuvânt, în Verb, ceva sacru, care ne 
interzice să facem din el un joc al hazardului. A mânui cu 
talent Cuvântul, însemnă a practica un fel de vrăjitorie”. 

Charles Baudelaire

c Pagină realizată de ILIE LEAHII )
UMSR REDACȚIONAL
•“Semi-decalogul” 

ziaristului:
1. Să nu gândești.
2. Dacă gândești, să nu 

vorbești.
3. Dacă vorbești, să nu 

scrii.
4. Dacă scrii, să nu 

semnezi.
5. Dacă semnezi, să nu te 

miri.
***

• -De când lucrați la acest 
ziar?

-De când redactorul șef a 
spus că mă concediază!...

t * *

• Un tânăr întreabă pe 
redactorul șef al ziarului:

-Există vreo speranță ca 
articolul meu să fie publicat 
în ziarul dumneavoastră?

-Bineînțeles că există. 
Toți oamenii sunt muritori 
și chiar eu nu voi rămâne 
veșnic redactor șef aici...

* * *

• La redacția ziarului se 
prezintă un tânăr psiholog 
cu un articol pe tema 
dragostei. După prima 
lectură, redactorul șef îi 
spune:

-în general articolul 
dumitale e bun. Numai 
puțin ar trebui umblat la 
unele expresii de pură 
specialitate, ca să fie clar 
pentru orice prost.

-Dar ce anume nu vă e 
clar?!

* * *

• Georgescule, iar ai 
întârziat la slujbă!

-Vă cer iertare, domnule 
redactor. Nu m-am putut 
trezi la timp.

-Cum, Georgescule, 
dumneata dormi și 
acasă?!

* * *

• Un cititor al ziarului 
propune colaborarea cu 
un material sub titlul: 
“Despre fidelitate, cinste 
și viitor fericit”.

Redacția îi răspunde: 
“Nu publicăm materiale 
pe teme S.F.”***

• Când mi-am început 
cariera - aici în redacție - 
nu aveam nimic în afară 
de un singur lucru: capul.

-Da, foarte mulți în viață 
au pornit de la zero...
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□ “Revista Orăștiei” 
(1895-1899) - prima publicație 
românească de pe plaiuri 
hunedorene. A militat pentru a 
găsi “o cale mai repede 
aducătoare la avânt, la bună
starea și fericirea poporului”;

□ “Bunul econom" 
(1899-1907) - organ al Reuniunii 
economice din Orăștie pentru 
agricultură, industrie și comerț;

□ “Spicuiri literare’ 
(1901-1905) - cea dintâi pu
blicație literară a orașului 
Orăștie;

□ "Activitatea” (1901- 
1905) - foaie politică, eco
nomică, socială și literară;

□ “Libertatea” (1908- 
1940) - publicația cu cea mai 
lunga traiectorie, puternic 
ancorată în viata socială a 
Transilvaniei, militând pentru 
drepturile românilor din această 
parte a țării;

□ '’Tovărășia” (1905- 
1911) - publică cele mai de 
seamă povețe practice date de 
știință pentru plugari și 
meseriași;

□ -'Foaie interesantă" 
(1907-1917, apoi 1919-1933) - 
apărută la Orăștie, a fost “o foaie 
pentru petrecere și învățământ";

□ “Familia română” 
(19081 - revistă săptămânală 
ilustrată;

□ “Bobârnacl” (1910- 
1914) - adaos umoristic al 
săptămânalului “Libertatea”;

□ “Cosânzeana” (1911- 
1913) - publicație literară, cu 
valoare națională în mișcarea 
scriitoricească;

□ "Curierul Hunedoarei” 
(1919) - a apărut la Deva, ca or
gan național săptămânal și moni
tor oficial;

BREVIAR
□ “România liberă” 

(1919-1922) - gazetă de ori
entare progresistă, apărută la 
Deva, sub conducerea dr. Petru 
Groza;

□ “Solia dreptății” (1923- 
1940) - organ național indepen
dent care în 1928 hotărâse să 
nu mai apară "până nu încetează 
silnicia cenzurii;

□ “Hai să râdem” (1921- 
1927) - organ al “netezirii tuturor 
zbârciturilor sufletești";

□ "Dreptatea” (1922-1945) 
- organ oficial al Partidului 
Național Liberal din județul

Hunedoara;
□ "Gazeta Jiului” 

(1922-1928) - organ săp
tămânal de cultură și infor- 
matiuni;

□ “Gazeta Inidoarei” 
(1922-1923) - organ săptă
mânal independent, cultural, 
social și de informație;

□ “Horia” (1932-1946)- 
ziar politic economic, organ 
social al Frontului Plugarilor;

□ “Zarandul” (1933- 
1941) - ziar independent, cul-

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I J

tural, economic și de infor
mație din Valea Crișului Alb 
(Brad);

□ "Lancea” (1935- 
1939) - organ politic, social și 
de informație, apărut în Deva 
și reluat la Brad în 1939 ca “o 
foaie a moților din Apuseni";

□ “Zori noi” (1944- 
1949) - organ regional al Parti
dului Comunist Alba-Hune- 
doara;

□ “Drumul socialismu
lui” (1949-1989) - organ al 
Comitetului Județean PCR 
Hunedoara;

□ “Steagul roșu” 
(1949-1989) - organ al Comi
tetului Județean PCR 
Petroșani.
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Ț~~~
ADEVĂRATĂ PUBLICAȚIE INDEPENDENTĂ

Cu ocazia apariției numărului jubiliar “2000” al 
cotidianului "Cuvântul liber” Deva, îmi face o deosebită 
plăcere să fiu cu gândul bun alături de dumneavoastră, 
cei care, printr-o muncă asiduă și profesionistă, reușiți să 
faceți din acest cotidian principal un reper al informației 
zilnice hunedorene.

Poate că argumentul esențial al atingerii acestei 
performanțe este acela al respectării caracterului său 
declarat încă de la primul număr, de a fi o reală, adevă
rată și efectivă publicație independentă.

Urez colectivului de redacție și colaboratorilor 
dumneavoastră putere de muncă, inspirație, multă 
sănătate și alte mii de apariții!

Ing. Petru ȘTEOLEA 
deputat PUNR

_____________________ _____________________________________________________ _ ___________ _______________________■

<------ - ------------------------------------------------------------------------ A
O DATORIE ÎMPLINITĂ

h. da culturii ceea ce i se cuvine nu este un act de 
generozitate, ci - de pe o anumită treaptă a civilizației - o 
datorie. Unele publicații pornite la drum în Decembrie 
1989 n-au ținut seamă de ea, altele au abandonat-o pe 
drum, excedate de presiunea faptului divers și de 
tentația profitului facil. Spre cinstea sa, “Cuvântul liber” 
Deva, de-a lungul celor 2000 de numere pe care le 
sărbătorim acum, a slujit cultura cu aceeași statornicie și 
seriozitate cu care a slujit politicul, socialul, economicul. E 
o dovadă de maturitate profesională și evoluat patriotism 
și, totodată, principalul motiv care mă face să mă simt 
solidar cu echipa redacțională de a cărei ospitalitate m-am 
bucurat. Haina nouă, a unei prezentări grafice elegante, 
în pas cu vremea, e o aspirație împlinită, care însă ne 
obligă pe toți, redactori și colaboratori, la o exigență 
sporită față de noi înșine. Fie ca numărul fiecărei alte mii 
rotunde să ne găsească sănătoși, cu același sentiment al 
datoriei împlinite pe tărâmul, de atâtea ori înșelător, al 
libertății de expresie!

Radu CIOBANU 
scriitor\____________________________ J

r -- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------X

CU ACELAȘI PROFESIONALISM
La această frumoasă aniversare a “Cuvântului liber”, 

urarea noastră, a reprezentativei de gimnastică feminină a 
României și a antrenorilor ei, este numai de bine și 
longevitate tuturor celor ce trudesc la editarea apreciatului 
cotidian din județul Hunedoara, întotdeauna bine informat 
și cu priză la cititorii săi.

îmi exprim speranța că ziarul va deveni și mai puternic, 
că se va dezvolta în continuare și că sportul va contribui și 
el la creșterea valorică a conținutului și tematicii "Cuvântului 
liber", așteptat în fiecare zi cu interes și de sportivi.

în ce ne privește, ne vom strădui să ne pregătim pentru 
a obține în continuare rezultate pe măsura valorii gimnas
telor ce se pregătesc la Deva, despre care cotidianul 
“Cuvântul liber” să relateze și în viitor cu același profe
sionalism.

Octavian BELU
Antrenor Emerit, coordonator al Lotului Național de gimnastică 

al României 
\________________________________________________ J

STIMĂ Șl RESPECT

Cu prilejul apariției numărului 2000 al cotidianului 
independent “Cuvântul liber”, slujitorii sub Drapel din 
U.M.01719 Deva urează tuturor slujitorilor scrisului și 
cuvântului din redacție multă sănătate, fericire, bucurii, 
cât mai multe împliniri, iar cotidianului “La cât mai multe 
apariții!”

Cu deosebită stimă și respect vă prezentăm onorul și 
salutul nostru ostășesc.

P. Comandant

Lt.coi. loan ROȘ CA 
k______________________________________________ J

CEL MAI CITIT ZIAR DIN JUDEȚ
Cu ocazia apariției numărului 2000 al “Cuvântului 

liber” Deva, țin să transmit multe felicitări și viață lungă 
ziarului cel mai citit din județul Hunedoara.

Afirm și susțin cu sinceritate că ziarul “Cuvântul liber” 
este unul dintre cele mai echidistante, neangajate, 
independente și echilibrate publicații pe care le citesc.

Este convingerea pe care mi-am format-o atât cât am 
fost în opoziție, cât și acum, când suntem la putere.

Aș spune chiar că, mai degrabă, a fost și este un ziar 
al opoziției, cum poate ar fi normal să fie, în ideea că 
puterea trebuie să fie totdeauna atenționată și trasă de 
mânecă, atunci când greșește.

Ceea ce vă caracterizează însă, spre deosebire de 
alte publicații, este echilibrul și dorința de a fi corecți în 
ceea ce publicați, ca și reprimarea tendinței de a 
exploata subiectele de scandal.

Tuturor redactorilor și celorlalți salariați ai ziarului le 
doresc sănătate și colaborare cât mai lungă la această 
prestigioasă publicație.

Dr. Constantin BLEJAN 
senator PNL 

---------------------------------------------------------------------------------  

CRONICAR LUCID Șl OBIECTIV
Cu prilejul apariției numărului 2000 al ziarului “Cuvântul 

liber” Deva, aducem din partea colectivului Bibliotecii 
Județene “Ovid Densușianu” un salut colegial si sincere 
urări de succes în munca nobilă pe care o desfășurați în 
cultivarea adevărului prin cuvântul scris.

Dorim ziarului și conducerii lui reușită deplină în tot ce 
întreprinde, alături de colaboratori și cititori, pentru a 
deveni un observator lucid al evenimentelor din județ.

Maria RAZBA 
biblioteca Județeană “Ovid Densușianu” 

Hunedoara-Deva 
\___________________________________ ____________ /

ÎN SLUJBA ADEVĂRULUI

Cu ocazia numărului 2000 al ziarului, vă rog să 
primiți, din partea unui iubitor de presă în general și 
îndrăgostit de “Cuvântul liber” în special, sincere și 
neprețuite urări de cât mai multă putere de muncă 
pentru a putea scoate noi și noi numere de ziar în slujba 
realității, adevărului și dreptății, spre mai binele oame
nilor de pe istoricele meleaguri hunedorene.

Cu respect ostășesc,

Lt. col. Dăniiă MOLDOVAN 
Șeful Cercului Militar Deva 
\_ _________________ /

CITITORI FIDELI Al "CUVĂNTULUI LIBER"

Zilnic, “Cuvântul liber” pătrunde în Pogănești, sat 
aparținător comunei Zam, aproape în fiecare casă. Din 
35 de case, câte are localitatea, 24 au abonament la 
"Cuvântul liber” Deva. De ce? Pentru că ziarul județean 
atacă subiecte care îi interesează pe oameni, iar sătenii 
noștri sunt dornici de informație. Evenimentele hunedo
rene le aflăm totdeauna din paginile cotidianului inde
pendent “Cuvântul liber”. Așadar, pogăneștenii sunt fideli 
“Cuvântului liber” și interesați să afle și în viitor teme la 
zi din județul nostru.

Felicitări și la cât mai multe mii de ediții.

Virgil BUTAȘ 
cititor pasionat 

_________________________________ ______ -■

DEOSEBITĂ ADMIRAȚIE

Cu prilejul apariției ediției cu nr. 2000 a ziarului 
“Cuvântul liber” Deva, exprim deosebita admirație față de 
harnicul și priceputul colectiv al acestui cotidian, care a 
reușit să se impună cu remarcabile realizări în activitatea 
profesională, economică și financiară.

La cât mai multe ediții!

Emil LUNGU 
k________________________________________________/

r--------------------------------------------------------------------------\
OBSERVATOR A TENT AL EVENIMENTELOR

Numai la momente aniversare constatăm că timpul 
se scurge implacabil. Astăzi, aniversează 2000 de 
numere o gazetă de opinie, născută în tumultul eveni
mentelor din decembrie 1989.

Odată cu descătușarea produsă atunci, presa a 
pornit pe un nou drum, al libertății de a vedea adevărul 
în sensul său profund. Printre ziarele care și-au propus 
o asemenea menire se află și “Cuvântul liber” Deva.

Ziarul și-a propus, prin redactorii săi, să fie un 
observator atent al evenimentelor, să prezinte cu 
obiectivitate fapte și atitudini ce au caracterizat istoria 
ultimilor ani. Și-a dorit să fie o oglindă a realităților 
județului Hunedoara și, desigur, ale Văii Jiului și, în 
acest context, Universitatea din Petroșani a fost mereu 
prezentă în paginile sale.

Păstrând și matura judecare a lucrurilor, ziarul și 
implicit cei pe care i-a găzduit au adus de-a lungul 
acestor 2000 de numere o contribuție substanțială la 
transformările pe care societatea românească le-a 
suferit în toată această perioadă.

Pentru toate acestea, vă felicităm și, sperând într-o 
fructuoasă colaborare, vă urăm să scoateți cât mai 
multe numere aniversare.

Prof.univ.dr.ing. Nicoiae ILIAȘ 
Rectorul Universității Petroșani

s \

AȘTEPT ZIARUL CA PE UN PRIETEN
La noi în sat, ziarul “Cuvântul liber” Deva, al cărui cititor 

sunt încă de la primul număr, din 23 decembrie 1989, se 
bucură de mare cinste și prestigiu. Pentru că nu o dată ați 
scris despre oamenii de aici, despre biserică, despre troița 
pe care am ridicat-o pentru eroi. Ziarul se bucură de 
gândurile noastre bune, întrucât are și o nuanță creștină, 
făcând educație religioasă, prin articolele scrise despre 
sărbătorile de peste an, despre viețile sfinților.

însuși numele său de “Cuvântul liber” mă duce cu 
mintea la Evanghelia ce pomenește că “La început a fost 
cuvântul...”

Aștept în fiecare zi ziarul, ca pe un prieten, care-mi 
aduce ceva. De aceea, acum, la ceas aniversar, urez 
realizatorilor lui izbândă și toate cele bune!

Preot loachim DANCiU 
Almașu Mic de Munte■ _________ ••

/ >
VIAȚĂ LUNGĂ Șl NOI ÎMPLINIRI

în cele 2000 de numere apărute până acum, sportul a 
fost întotdeauna la loc de frunte în apreciatul cotidian 
“Cuvântul liber” Deva și despre mine, despre evoluția mea, 
s-a relatat încă de când activam în Germania. Apoi, de-a 
lungul carierei mele, în boxul profesionist s-a scris pe larg 
despre reușitele mele, printre care cele 2 meciuri pentru 
câștigarea titlului de campion mondial și păstrarea centurii. 
Urez colectivului redacțional viață lungă și alte zeci de mii 
de numere în care primează adevărul, cinstea și dreptatea.

Mihai LEU 
Campion mondial la box profesionist

Ț--------------------------------------------------------------------------------------------
VĂ SIMȚIM ALĂTURI

întotdeauna i-am considerat pe ziariști ca fiind aflați în 
permanență în miezul problemelor fierbinți ale vieții 
cotidiene. Noi, abonații și cititorii statornici ai ziarului 
“Cuvântul liber” Deva, vă simțim ca adevărați prieteni de 
suflet. Eu, după 40 de ani de muncă la S.C. Sidermet 
Călan, am rămas la pensie, însă, în același timp, am 
rămas și un abonat și cititor fidel al ziarului “Cuvântul 
liber”. în el privesc, ca într-o oglindă vie, viața cu plăcerile 
și neajunsurile ei, cu desfășurarea tuturor evenimentelor 
importante din județul nostru. Este și acesta un motiv care 
mă îndreptățește să vă adresez, la apariția numărului 
2000 al ziarului dumneavoastră, al nostru, urarea de “La 
mulți ani”, sănătate și succese în muncă.

Gheorghe MOȚ 
pensionar, orașul Călan 
\__________________ /
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De la inimă la inimă, ca între colegi
' CUVÂNTUL LIBER SĂ 

TRĂIASCĂ!
într-o perioadă în care presa scrisă se confruntă 

cu nenumărate greutăți și este puterea a patra, mai 
ales în raport cu veniturile și cheltuielile 
dumneavoastră, dragi prieteni de la “Cuvântul Liber**  
Deva, reușiți frumoasa performanță de a realiza 2000 
de numere.

Un nobil efort de a fi mereu proaspeți și oportuni 
în fața și alături de oamenii cetății care este județul 
Hunedoara.

La acest moment aniversar plin de semnificații 
prin truda și efortul vostru, stimați colegi, ne unim 
gândurile în a vă adresa urarea ca rândurile voastre 
să rămână mereu viguroase, iar cuvintele să fie pe 
placul cititorilor , făcând din “Cuvântul Liber**  un 
simbol.

Vă dorim să ne vedem sănătoși și la numărul 
20000!

La mulți ani și fie ca ziarul “Cuvântul liber" din 
Deva să ducă cuvântul împlinirilor în sufletele tuturor 
cititorilor săi.

Cu prietenie, 
Ziarul “Răsunetul" Bistrița 

Redactor șef 
L Adrian MÂNARCĂ

oooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Dragi colegi,
împrejurările au făcut să mă simt alături de voi în 

momente esențiale, adesea dificile, ale apariției și 
conturării personalității ziarului căruia îi sărbătoriți a 
2000-a apariție.

Mă bucur să constat că, dovedind profesionalism și 
seriozitate, v-ați făurit un binemeritat prestigiu în rândul 
cititorilor județului Hunedoara. Articolele și acțiunile de 
presă au fost constant ancorate în realitățile cotidiene 
și au răspuns cu adevărat, fără părtinire, interesului 
cetățenesc. Nu o dată ați reușit să schimbați mersul 
lucrurilor, trezind conștiințe și aducând evenimentele pe 
făgașul lor firesc.

Acum vă puteți mândri, cu deplin temei, de rodul 
muncii voastre:“Cuvântul liber" și-a dobândit statutul 
de cea mai bună publicație pe plan local, un statut pe 
care aveți datoria să-l apărați și să pășiți consecvent pe 
drumul, ce se dovedește anevoios, al promovării 
democrației și virtuților naționale.

Felicitându-vă din inimă, vă asigur că aveți în 
continuare în mine și în redacția publicației “Adevărul 
economic**  prieteni sinceri și statornici.

Dr. Cornelia CÂRLAN, 
redactor- șefi “Adevărul economic” 

oooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Cuvânt liber, frumos și vertical
Colegilor și prietenilor dintotdeauna din Deva, un gând 

bun și urări de viață lungă și prosperă!
Fie ca, pentru totdeauna, mult dincolo de granița celor 

2000 de numere, CUVÂNTUL vostru să rămână hu 
numai LIBER, dar și ÎNȚELEPT, CURAT, FRUMOS și 
VERTICAL.

Emil DAVID, 
director general, în numele ziariștilor de la 

“TRIBUNA" Sibiu

Alte mii și mii de numere

Ne face o deosebită plăcere să vă felicităm acum, la 
apariția numărului 2000, pe care v-ați pus toți semnăturile 
în acești ani.

Suntem alături de voi la marea sărbătoare și vă urăm 
alte mii și mii de numere!

Cu respectul pe care vi-l purtăm,
Gheorghe FILIP, 

redactor șef,
“ Teleormanul “ Alexandria
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AICI MI AU CRESCUT ARIPILE...
Sunt un om care, de aproape un sfert de veac, face 

parte din breasla jurnaliștilor. Un om care, trudind de 
atâta vreme în presă, știe exact ce reprezintă apariția 
zilnică a unui ziar. Știe câte ore de muncă și de zbucium 
se înregistrează într-o redacție pentru ca publicația să 
apară dimineața,la prima oră, în fața cititorilor. Și nu 
oricum, ci de fiecare dată să fie “proaspătă”, cu informație 
nouă, diversă și interesantă.

. După explozia “mămăligii românești" din decembrie 
1989, la foarte scurt timp, dacă nu chiar concomitent, a 
“ explodat “ și presa. Au apărut puzderie de reviste, ziare, 
posturi de radio și televiziune. Din miile de publicații 
născute atunci, puține au rbușit să reziste, să se mențină 
la suprafață, în valurile tot mai tulburate ale tranziției. Iar 
un ziar care ajunge să-și înscrie pe frontispiciu cea de-a 
2000-a apariție este, fără îndoială, o publicație demnă de 
respect, colectivul său redacțional meritând din plin 
cuvinte de laudă.

De aceea, acum, când, în numele colectivului de la 
“Oglinda”, transmit colegilor de la cotidianul “Cuvântul 
liber” cele mai sincere felicitări pentru atingerea 
“vârstei“de ...2000 de numere, o fac cu bucurie și 
deosebită satisfacție. Sunt sentimente pe care le nutresc 
nu doar din spirit de breaslă, ci și datorită faptului că la 
această redacție am trimis primul meu articol. Aici mi-au 
înmugurit în suflet primele întrebări, răspunsuri și 
satisfacții ale profesiei de gazetar. Și tot aici, în mijlocul 
acestui colectiv, mi-au crescut aripile care m-au ajutat să 
mă înalț ca profesionist al condeiului.

Mircea LEPĂD ATU 
redactor șef“ Oglinda”

VÂ STĂM ALĂTURI
Din omonimia lexicală (poate, întâmplătoare!), în 

omonimia inimii, oamenii de ... CUVÂNT LIBER din 
Târgu-Mureș vă stau alături, neconcurențial, la bucuria 
importantului vostru jubileu. Fraților și confraților din Deva 
- sănătate și virtute, pixuri inspirate pentru miile de 
CUVINTE LIBERE nescrise încă!

„CUVÂNTUL LIBER “ Târgu- Mureș

\_________________________ J
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Sănătate și noi succese
La apariția numărului2000 a! cotidianului “Cuvântul 

liber" Deva, Comitetul Director ai U.Z.P. urează 
colectivului redacțional succese depline în editarea 
unor materiale dedicate idealurilor celor mulți.

Cu acest prilej aniversar, vă transmitem sincere 
felicitări pentru activitatea depusă, urări de sănătate, 
fericire și noi succese în activitatea profesională!

UNIUNEA ZIARIȘTILOR 
PROFESIONIȘTI 

DIN ROMÂNIA
Președinte, Secretar general,

Prof. Dr. MIHAI MIRON MIHAI DAN LUTIC

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Aproape de realitățile vieții
Ne face o deosebită plăcere ca acum, la acest ceas 

aniversar, prilejuit de apariția ziarului cu nr.2000, să 
adresăm bunilor noștri colegi de la ,,Cuvântul liber” 
Deva cele mai sincere felicitări și urări de prosperitate 
și împliniri. Fie ca acest număr aniversar să reprezinte 
pentru dumneavoastră tot atâtea bucurii și satisfacții 
câte zile și nopți de chin ați pătimit, pentru ca toți cititorii 
dumneavoastră să fie bine informați și mai aproape de 
realitățile vieții noastre de astăzi.

,, La Muiți Ani" tuturor colegilor de la „Cuvântul 
liber"!

Gheorghe CHIRVASÂ, 
—directorul cotidianului » 

„Matinal” Petroșani

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

„La mulți ani! ”,
stimați prieteni și colegi

îmi face o deosebită plăcere ca la acest ceas 
aniversar al ziarului “Cuvântul liber” să-mi amintesc de 
toți cei care slujesc pe meterezele cotidianului atât de 
îndrăgit de cetățenii județului Hunedoara.

Și asta o fac pentru simplul motiv că oamenii sunt 
cel mai important capital al unui ziar. Oamenii ziarului, 
și când spun asta, mă gândesc la ziariștii care 
construiesc ziarul și la cei care îl așteaptă, îl citesc, îl 
comentează în familie, la serviciu, pe stradă.

Am publicat în “Cuvântul liber” cu plăcere și poate o 
s-o mai fac. Când citesc scrisorile sosite la "Călăuza” și 
cititorii îmi spun că sunt abonați la “Cuvântul liber” și la 
"Călăuza" mă bucur foarte mult. Suntem două publicații 
cu rădăcini bine înfipte în conștiința oamenilor acestor 
meleaguri.

Vă doresc, prieteni, “La mulți ani!”, La multe numere 
și cât mai mulți cititori.

Valeriu BÂRGÂU 
Membru al Uniunii Scriitorilor din România, al Uniunii 

Ziariștilor Profesioniști, 
Director al publicațiilor “Călăuza ” și al revistei 

“Ardealul literar și artistic”.

«•><••>« «• <• ❖ <• ❖ ❖ ❖ »:♦ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖

Cu dragoste și încredere în 
cuvânt

"Cuvântul liber", cotidian “number one” al județului 
Hunedoara, a ajuns, iată, la cel de-a! 2000-lea număr 
din noua sa biografie post-decembristă. Folosesc acest 
prilej, cu atât mai mult cu cât mi-am început ucenicia 
într-ale ziaristicii pe meleaguri devene, pentru a-i felicita 
pe distinșii mei colegi de breaslă ai “Cuvântului liber", 
care au făcut din cuvântul tipărit o armă de asanare 
morală, de eradicare a tarelor sociale, a mentalităților cu 
iz totalitarist, un instrument de învățare a dificilului 
alfabet al demnității, libertății și statului de drept.

Le urez totodată să fie exigențl cu ei înșiși, tranșanți 
cu adevărul, cu sinceritatea, cu actul de curaj civic, cu 
implementarea noilor valori pe care le reclamă 
edificarea tinerei societăți post-totalitare.

La mulți ani, dragi colegi, și la cât mai multe sute de 
mii de numere în care “Cuvântul” să fie cu adevărat liber 
și independent!

Gheorghe Jurcă 
redactor șef 

ziarul “Unirea” Alba lulia

S.................. . " ' 'X
Curaj și perseverență, 

confrați!
9

2000 de numere de ziar reprezintă o “vârstă” 
publicistică demnă de toată lauda nu numai în condițiile 
prin care a trecut România postdecembristă, în care au 
apărut puzderie de publicații, pe cât de agresive și 
neprofesioniste, pe atât de efemere, dar și în legătură 
cu constrângerile economice la care este supusă presa 
independentă, nesubvenționată de guvern, partide și 
grupuri de afaceri.

Adăugând la acestea și presiunile psihologice 
asupra gazetarilor, obligați să-și asigure independența 
opiniilor față de oamenii politici și de afaceri, efortul de 
a asigura zilnic “pâinea informațională" a cititorilor este 
cu atât mai demn de respect.

în numele colegilor de la "Adevărul de Cluj", îi felicit 
pe confrații din Deva și le urez putere de muncă, 
perseverență, curaj și, dacă se poate, cât mai multe 
satisfacții.

Ilie Călian, 
redactor șef, 

“Adevărul de Cluj” 
V
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HOROSCOP
Joi, 23 octombrie

OBerbec(21 III-20 IV)
Lucrați în ritm intens și 

faceți greșeli. Atenție, luați- 
o mai încet, fiți mai atent la 
calitate că lumea de asta 
are nevoie în primul rând, 
întâlnire romantică.

3Taur(2l IV-21 V)
Dozați-vă efortul pentru 

a fi mai eficient. Nu vă 
pierdeți în amănunte. Veți 
fi invitat la niște prieteni.

OGemeni (22 V-22 VI)
Nu sunteți atent și s-ar 

putea să deteriorați ceva 
prin casă. Ar fi bine să vă 
eschivați de la treburile 
gospodărești, n-ar fi 
pentru prima oară. Un 
prieten vă dă o veste.

O Rac (23 VI-23 VII)
V-ați programat prea 

multe pentru azi. Familia vă 
este alături. Evitați deciziile 
în domeniul afectiv, căci 
sentimente neclare vă îm
piedică să vedeți clar lu
crurile.

O Leu (24 V1I-23 VIII)
Neplăceri în familie din 

cauza banilor. N-ar fi 
exclus să obțineți o mărire 
de salariu, sau o primă, 
ceea ce ar rezolva 
problema banilor. Oricum 
încercați o conciliere.

OFecioară (24 V1II-22 IX)
O rudă este aproape de 

dv și, deși nu recunoașteți, 
aveți nevoie de ajutorul ei. 
Speculațiile vă pot aduce 
încurcături.

O Balanță (21 1X-23 X)
Este posibil să aveți o 

realizare sentimentală. în
cercați să trăiți clipa, lă
sând în urmă necazurile 
cotidiene. Veste legată de 
cineva apropiat.

OScorpion (24 X-22 XI)
Cheltuieli numeroase 

dar ați cam ajuns la fundul 
sacului. Neliniște dar și 
speranță că norocul vă va 
surâde. Surpriză plăcută 
legată de o vizită la medic.

^Săgetător (22 XI-20 XII)
Vă remarcați pentru i- 

deile dv. strălucite. Un 
prieten vă este alături. 
Dorință mare de afirmare, 
dar încă n-a sosit vremea 
pentru așa ceva.

^Capricorn (21 X1I-19 1)
Tensiuni în anturajul a- 

propiat. Preîntâmpinați 
apariția unui conflict de 
mari proporții. Partenerul 
de afaceri e pe punctul de 
a face o greșeală. Fiți pe 
fazăl

OVărsător (20 1-18 II)
Energia dv. v-ar putea 

aduce unele beneficii; dar 
nu în domeniul profesio
nal, unde ideile vă cam 
scapă de sub control. Aveți 
răbdare.

OPești (1911-20 III)
Posibile neînțelegeri cu 

șefii sau cu tatăl dv. Stă- 
pâniți-vă căci o izbucnire 
nu v-ar aduce nici un a- 
vantaj. Cunoștința care 
vrea să vă ajute nu-i prea 
sinceră.________________  /

VÂNZĂRI 
CUMPĂRĂRI

• Vând teren arabil extravilan 
localitatea Soimuș, 20 ari și 
localitatea Bălata 17 ari. Infor
mații tel. 054 621554 (003506)

• Vând loc de casă, fundație, 
apă, proiect, Brad, central. 
Tel.227448, 218147 (003505)

• Vând (închiriez) 100 mp 
teren (atelier) pentru vulca
nizare, în Deva. Tel.624055 
(002619)

• Vând apartament două 
camere, împăratul Traian, Deva 
tel.614886 (3368)

• Vând apartament trei ca
mere, semidecomandat, ultra
central, liber. Tel. 048 634113, 
01 6844332 (003502)

• Vând apartament 4 came- 
re.Deva, Avram lancu, bl.H3, 
sc.B, etaj 1, ap.8 (003148)

•Vând casă, pământ, pădure, 
sat Fizeș, com.Băița, sau 
schimb cu apartament. Infor
mații Deva, Gojdu, bl.04, sc.4, 
ap.29 (003432)

• Vând casă, Deva, apă, 
canalizare, gaz. Tel. 627066 
între 17-21 (003437)

• Vând apartament două 
camere. Informații tel. 627721, 
după ora 16. (002406)

• Vând apartament două 
camere. Schimb apartament 
două camere cu garsonieră. 
Informații tel. 627354 (002407)

• SC MAGRILAP ARDEAL
PROD SRL Călan vinde la 
prețuri avantajoase următoa
rele: combină recoltat și balotat, 
tractoare, motocositoare, stare 
de funcționare foarte bună. 
Relații suplimentare la tel. 
233601 (003423)____________

• Vând urgent Ford Sierra 
1800 cm c, an fabricație 1985, în
matriculat. Tel. 624313 (003422)

• Vând Opel Kadett Diesel, 
5500 DM și Oltcit Club 2000 DM, 
Deva. Tel. 614578 (003430)

• Vând Fiat Ritmo Turbo DS, 
albastru metalizat, 4 uși auto
mate,aer condiționat, servo 
direcție. Informații Vârfurile, tel. 
182 după ora 19, sau 054 213509 
(003434)

• Vând urgent,ieftin Fiat 
Duna Diesel,1700 cmc, an 
fabricație 1986, înmatriculat 
numere noi, carte identitate. Tel. 
054 613579 (003507)

• Vând urgent Ford Sierra 
1800 cmc, an fabricație 19Ș5, 
înmatriculat. Tel. 624313 
(003924)
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ORIZONTAL: 1) Produse de serie 
purtând marca mass-media; 2) Navigator 
acerb spre tărâmul pânzelor albe - Vestibul 
de primire a unor informații pe calea 
aerului; 3) 4) A studia diverse caractere
prin... mass-media - Personificarea non
șalanței în abordarea imposibilului; 5) 
Cărțile de căpătâi ale unei, biblioteci de 
buzunar" - Picanterie autohtonă într-o artă 
de bun gust - Cuvânt de plecare pentru 
cerberii ogrăzii; 6) ... - Teren secătuit de 
foarte multă vreme!; 7) Personaj feminin 
din scrierile sadoveniene - Biosistem com
plex al speciei umane; 8) începutul timid 
al unei iradiații pasionale - Grăunțe de 
polen pe aripile Timpului (pl.) - Refren 
muzical pe un text sui-generis; 9) ...; 10) 
Fragedă întrupare într-un decor bucolic - 
Obligații periodice pentru împlinirea 
datoriei; 11) Căutătorii de aur mass-me
dia în sfera cotidianului.

VERTICAL:?) Final de verset într-un con
text poetic! - Materializarea focului sacru sub 
constelația lirei - Mesaj obișnuit transmis in ex
tremis!; 2) Context definitor pentru un factor 
hotărâtor - Decorul aparte al unui spațiu 
ambiental; 3) Ineficientă indubitabil într-o stare 
de necesitate - Expresie adverbială cu valoare 
interogativă (reg.); 4) Piese consacrate pentru 
debutanții Thaliei - Replică promptă la un atac 
în forță; 5) Probă minoră într-o culpă disimulată 
- Beneficiara mass-media servită franco la 
domiciliu; 6) Promotori ai creșterii plusvalorilor 
personale - Puncte de reper în determinarea 
rolului!; 7) Focarul sideral al unei vechi culturi - 
Raiul florilor după deșteptarea naturii; 8) 
Redactare expresă a serviciului de informații - 
Sfârșit dramatic de tragedie clasică; 9) îngânare 
melodică pe un text sui-generis - Propulsor de 
forță în lansarea balonului; 10) Clipe de 
nestatornicie înfățișate și în presă! - Scrierea 
frumoasă din arsenalul vechilor cronicari - 
Semnătură personală pentru bărbați anonimi.

Vasile MOLODEȚ 
DEZLEGAREA CAREULUI ADJUDECĂRI APĂRUT ÎN ZIARUL NOSTRU DE SÂMBĂTA 
TRECUTĂ

1) STRAMUTATI; 2) TREPADATOR; 3) RA - ACAR - TE; 4) ADORAT - VAZ; 5) MURAT- 
SOLO; 6) ACAT - RICIN; 7) TAL - BALIZA; 8) UT - PURI - AB; 9) ROPOTITORI; 10) IREMISIBIL.

•Vând VW Golf 1986, neîn
matriculat, motorină, consum 
4,5 I, preț 2800 DM sau cumpăr 
repatriere. Tel. 66009I. (003925)

• Vând motocultor cu coasă 
și freză. Tel. 212463 (003143)

• Spray contra ejaculării 
rapide, medicamente potență, 
frigiditate, afrodisiace. 
016376273, 018 606134 (OP) 
(003424)

• SC AGROSERV SRL BĂ- 
CIA vinde îngrășăminte chimice 
cu plata în numerar, sau cupoa- 
ne.Tel. 672145 (003439)

• CONTRA CUPOANE ofer
160 kg porumb boabe sau 200 
kg porumb știuleți. Tel. 214770 
(003456)___________________

• Vindem gater Germania, 
0,55, cu proiect de montare și 
fier beton,pentru fundație, faso
nat,gater două pânze, masă tivit 
cu randament. Vând sau schimb 
Raba dubă, 20 tone, cu Raba 
carosată,10 tone.Vând VW 
Transporter, 1,5 tone, tip izoter
mă,pentru carne, preparate etc. 
sau schimb cu mașină trei tone. 
Informații tel. 054/641918, 
(003153)

• Vând apartament 2 came
re, mobilat sau nemobilat.Brad, 
tel. 650476. (003659)

• Pierdut ștampilă rotundă 
nr.3 aparținând SC Zubere- 
comex’im SRL Hunedoara.O 
declar nulă (003431)

OFERTE DE 
SERVICII

• SC SIMAL EXIM SRL an
gajează cu carte de muncă tran
slator de limba engleză, absol
vent al facultății de specialitate 
engleză. Informații la tel.233170 
(342122)

• Angajăm muncitori califi
cați construcții. Tel. 226149 
orele 8-16 (003401)__________

■ SC DECOMAR PROD- 
COM SRL SIMERIA, Cărpiniș 
nr.1 bis, angajează de urgență: 
strungar pentru metale, minim 
categoria 3, lăcătuș mecanic 
mașini și utilaje minim categoria 
2, tâmplari de înaltă calificare, 
eventual pensionari. Muncitori 
necalificați pentru prelucrare 
marmură și lemn. Tel. 231143, 
între orele 7-19 (003504)

• Primăria comunbi Beriu 
organizează în data de 6 noiem
brie 1997, orele 10, concurs 
pentru tehnician cu probleme de 
urbanism. Condițiile de angajare 
sunt cele prevăzute în anexa nr. 
12 , din HGR nr.28l, din 17 iunie 
1993. Informații suplimentare la 
tel. 646170. (003153)

RIVERSE

• SC DECOMAR PROD- 
COM SRL SIMERIA, Cărpiniș 
nr.1 bis, tel. 231143 anunță 
intenția de majorare a prețurilor 
începând cu data de 2 noiem
brie 1997. (003503)

• Filiala de Cruce"Roșie a 
Județului Hunedoara organi
zează în data de 28 noiembrie 
1997, ora 11, la sediul filialei din 
str. Al.Viitorului, nr.4, licitație 
publică cu strigare pentru vân
zarea unor mijloace fixe. Relații 
suplimentare între orele 8-12 la 
sediul filialei, sau la tel. 226358. 
(003926)

• "Capital Invest" - sucursala 
Cluj-Napoca.Tranzacțiile cu 
acțiuhi se fac optim,prin "Capital 
Invest". Pentru Tara Hațegului 
există un punct de lucru,la Casa 
de cultură Hațeg. (002661)

• Cu ce Doamne ți-am 
greșit \ în viața pământească \ 
C-așa devreme ai hotărât \ Ca 
să ne părăsească al nostru 
CONSTANTIN MOCANU 
de 36 ani. Astăzi se împlinesc 
6 săptămâni de la dispariția sa 
fulgerătoare.Comemorarea în 
25 octombrie 1997 la biserica 
de lângă Foricon Deva,ora 9 
(003438)

DECESE

• Colegii de muncă de la 
serviciul energetic - Siderurgica 
Hunedoara sunt alături de cole
gul Tornya Pavel în grelele 
momente pricinuite de decesul 
mamei sale. Odihnească-se în 
pace! (003451)

• Sincere condoleanțe fami
liei Huh, la pierderea celui care 
a fost soț, tată și bunic TIBERIU 
HUH din partea colectivului 
secției de cardiologie a Spita
lului Hunedoara. (002534) 

• Direcția Sanitară Veterinară a 
județului Hunedoara este alături 
de familia dr.Hodor Ciprian la 
greaua încercare pricinuită de 
dispariția prematură a soției sale 
GABRIELA și transmite în 
aceste clipe grele, sincere 
condoleanțe.Dumnezeu s-o 
odihnească în liniște și pace! 
Conducerea D S V Deva 
(003445)

• Asociația Medicilor Veteri
nari din județul Hunedoara este 
profund îndurerată în urma 
decesului celei care a fost 
dr.medic veterinar
GABRIELA HODOR 
transmițând pe această cale sin
cere condoleanțe familiei îndu
rerate. Dumnezeu să-i dea 
liniștea binemeritată! îi vom 
păstra veșnic amintirea.Din 
partea colegilor și a coleqelor 
(003446)

• Cu durere în suflet aducem 
la cunoștință că marți 21 octom
brie a dispărut dintre noi colega 
șr prietena noastră dr. 
GABRIELA HODOR în 
vârstă de numai 29 ani. Colec
tivul Laboratorului Sanitar Vete
rinar Deva este alături de soțul 
Ciprian, fiica Adelina și restul 
familiei îndurerate. (003447)

• Colegii din cadrul SC BIO- 
FARMVET SA SIMERIA sunt 
alături de dr. Hodor Ciprian în 
aceste clipe de suferință prici
nuite de pierderea prematură a 
soției sale GABRIELA. Odih- 
nească-se în pace! (003448)

• Familia dr.Miron Ștefan din 
Brad deplânge dispariția, după 
o grea suferință, la numai 29 ani, 
a dr GABRIELA HODOR și 
este alături de soțul Ciprian, fiica 
Adelina și familia Alexa. Sincere 
condoleanțe. (003449)

• Un ultim omagiu celei care 
a fost dr. GABRIELA 
HODOR medic veterinar în 
cadrul Laboratorului Sanitar 
Veterinar Deva. Sincere condo
leanțe familiei îndurerate, din 
partea Camerei Federative a 
Veterinarilor din județul Hune- 
doara. (003450)

• Colectivul Regiei Autono
me a Cuprului Deva este alături 
de domnul ing. Groza Titus la 
greaua pierdere pricinuită de 
moartea tatălui său. Sincere 
condoleanțe. (003511)

• S-a stins din viață, după 
p scurtă dar grea suferință cea 
care a fost

BASTEAN MARIA
64 ani, din satul Tisa. O de

plâng soțul, copiii, nurorile și 
nepoții. Dumnezeu să-i odih
nească sufletul ei blând și 
bun. înmormântarea joi, 23 
octombrie 1997, în Tisa. 
(003456)

• Administratorul și colec
tivul societății comerciale Pan- 
com Tasidra "B" SRL din Hune
doara transmit și pe această 
cale condoleanțe îndureratei 
soții și familiei Tănăsescu din 
Hunedoara. Lacrimi și flori pe 
mormântul tău. Nu te vom uita 
niciodată. Rămâi un exemplu viu. 
(Tîcule). (002352) 

• Cu durere în suflet anun
țăm fulgerătoarea dispariție a 
celui care a fost un bun ginere 
și cumnat,
LUPU NICOLAE DANIEL
Te vom păstra în veșnică amin
tire. Mama soacră Lenuța, 
cumnații Gigi și Corina. Fie-i 
țărâna ușoară. (002538)

• Soția Luminița,fiica Onuța, 
părinții Romică și Frosina, 
fratele Gabi și cumnata Sorina 
anunță cu durere în suflet 
decesul fulgerător al dragului 
lor soț, tată, fiu, frate și cumnat 
LUPU NICOLAE DANIEL 
Corpul neînsuflețit se află în 
locuința decedatului, Hune
doara, str. Zambilelor, nr6, bloc 
B 20, ap.l9, iar înmormântarea 
are loc azi, 23.I0.I997, ora I5. 
Odihnească-se în pace. 
(002538) 

• Colectivul serviciului apro
vizionare al SC Siderurgica SA 
Hunedoara este alături de fa
milia îndoliată, în greaua pier
dere a celui care a fost 
FRANCISC ROGOZ 
și transmite pe această cale 
sincere condoleanțe. Dumne
zeu să-l ierte și să-l odihnească 
în pace! (002536)

• Cu adâncă durere anun
țăm încetarea din viață în ziua 
de 21.10.I997, a celei care a fost 
un suflet deosebit

MACAVEI VIORICA 
65 ani. Dumnezeu s-o odih
nească în pace! Sanda, Vlada 
și Costică. (003642)
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CÂND PERFORMANTA 
CONTEAZĂ CU ADEVĂRAT...

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

Texaco Havoline Formula 3 - Sponsorii Formulei 1 în Europa

TEXACO
Motor Oils

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

Havoline
FORMULAA

Pentru detalii despre gama completă de produse Texaco pentru orice tip de motor de autoturism contactațl-ne la:
COMATCHIM S.A., Tel.: 01 78 06 630 / Fax: 01 42 09 916 DUCOIL S.R.L., Tel.: 057 259 318 / Fax: 057 259 514
RETCO S.R.L., Tel.: 068 311 852 / Fax. 068 311 852 S.C. STAR OIL S.R.L., Tel: 064 438 027 / Fax: 064 435 327

(1994)

ICE OCAZIE
PUBLICITATE PRIN

Wra' TUL LIBER
■

"CUVÂNTUL LIBER" este ziarul cel mai apropiat 
de dumneavoastră.
IAR ABONAMENTUL este calea cea mai 
avantajoasă de a intra în posesia lui.
COSTUL UNUI ABONAMENT PE LUNA 
NOIEMBRIE ESTE DE 7000 DE LEI/LUNĂ, 
PLUS TAXELE POȘTALE.
Avantajul abonamentului este în continuare, evi
dent, de șapte exemplare, primite gratuit pe lună 
față de cumpărarea cu bucata, adică jumătate din 
prețul abonamentului.
NU UITAȚI! REÎNNOIȚI-VĂ ABONAMENTUL 
LA "CUVÂNTUL LIBER", iar dacă nu aveți 
abonament, solicitați factorilor poștali 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 și prin 
virament. Relații la telefoanele 213007, 233178.
RĂMÂNEȚI CU NOU 
RĂMÂNEM A! DUMNEA VOASTRĂ.

r

INSTALEAZĂ
y Sisteme automate de supraveghere și alarmare 

la efracție și incendiu;
y Sisteme de televiziune cu circuit închis; 
y Sisteme de control al accesului prin cartele; 
y Sisteme de interfonie și videointerfonie; 
y Alarme auto;
y Geamuri termoizolatoare și securizante;

& Echipamentele folosite sunt de proveniență CANADA și SUA.

CU PYROSTOP VEȚI FI MAI IN SIGURANȚĂ!
/ f

ACHIZIȚIONEAZĂ

Relații la 
tel: 058-743624

MATERIALE ' REFOLOSIBlLEi DIN HÂRTII SI CARTOANE
ANUNȚĂ RELUAREAA PRODUCȚIEI SI LIVRĂRII DE 

F HÂRTIE Mgienicâ 
^Și a alt r sortimente din hârtie 

k 

B 
b
U©'97 V.F.M

Livrările se fac direct de la 
sediul societății: 

P trești, str. 1 Mai nr. 840, 
jud. Alba

Programările se fac la 
tel/fax: 058-743625

SC. SEVCOM CENTIIAL SB.L.
Vinde din depozitul de la Complexul 

Comercial Central, Piața Centrală, Deva.

Ouă, pui și tranșări din pui, zahăr, 
orez, ulei, fructe citrice.și de sezor^ 
legume, margarine și alte produse, 

la cele mai mici prețuri.
Program, de luni până sâmbătă, între 

. orele 7 - 20, și duminica, între orele 7 -14. 
Prețuri negociabile.

; Tel./Fax: 054/216234. (1997) >

— —---------- •«

-SOCIETATE COMERCIALA*
ANGAJEAZĂ

tânără operatoare calculator
Condiții: cunoștințe contabilitate primară (cu experiență) 
tineri agenți comerciali
Condiții: seriozitate, dinamism.

Selecția: vineri, 24 octombrie 1997, ora 12, în Deva, 
Str. N. Grigorescu, nr. 8, etaj 1 (Cooperativa Viitorul).
Relații la telefon 01/8623168. " '• ' .' (36241

AGENȚIILE DE PUBLKMfflE 
“CUI/ANÎUL USEf^.

Pentru a economisi timp și bani puteți pu
blica anunțuri de mică și mare publicitate 
în ziarul nostru, apelând ia agențiile 
publicitare din:

* DEVA - ia SEDIUL REDACȚIEI din 
str. 1 Decembrie, nr.35 (în clădirea Tribu
nalului Județean); -ia chioșcul din CENTRUL 
MUNICIPIULUI, lângă magazinul “Comtim“; 
- la chioșcul din CARTIERUL MICRO 15 
(stația de autobuz “Orizont');

* HUNEDOARA, pe Bulevardul\ 

Dacia (tei.716926);
* BRAD, strada Republicii (tei.650968), 

ia sediu! S.C. ’’MERCUR";
* ORĂȘ TIE, ia chioșcul de lângă ma

gazinul “Palia";
* HAȚEG, pe str.Progresuiui, nr. 1 (în 

spațiu! secției foto). Telefoane: 770367, 
770735.

Agențiile ziarului nostru asigură, la taxe 
rezonabile, publicarea cu maximă promp
titudine a tuturor anunțurilor de mică și 
mare publicitate. j
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(Urmare din pag. 1)

Ediția cu numărul 2000 
lasă în urma ei istorie. 
Este totodată sărbătoare. 
Dar nu vom ezita să 
recunoaștem că în munca 
noastră mai sunt sincope, 
controverse, disfuncții, cli
pe de tensiune, ca în orice 
familie. Poate uneori 
ne-am pripit, poate n-am 
receptat exact mesajele 
unor cititori, profunzimea 
sau dimensiunea unor 
stări de lucruri. Știm că am 
mai și greșit, oameni 
suntem. Dar am avut, 
avem tăria să ne recu
noaștem erorile, să le co
rectăm. Am înțeles și am 
acceptat o sumedenie de 
sugestii și propuneri venite 
de la cititori, de la prieteni 
-pe care le-am avut în

vedere în demersul pu
blicistic- le-am primit și do
jana, luând-o ca pe un rea
zem în munca noatră.

Mai presus de toate însă 
ne-am menținut drumul 
drept și echilibrul, n-am

durerile și speranțele lui. A 
fost și a rămas crezul 
nostru. Iar echidistanța 
politică, neangajarea sala- 
riaților în vreun partid, 
neatârnarea în raport cu 
puterea au constituit și

cedat la presiuni, n-am 
răspuns la provocări, ne-am 
păstrat decența în cazul ata
curilor violente ale unora, 
am întins brațele spre cei 
care ni le-au întins pe ale 
lor, am pus mereu în prim 
plan omul, omul simplu, cu

constituie legământul 
nostru.

Suntem solidari și îi 
susținem pe toți cei care 
vor binele și liniștea 
națiunii. Indiferent de co
loratura lor politică. Nu vom 
osteni să-i arătăm însă cu

pixul pe cei din opoziția 
binelui și a liniștii, pe 
colportori și șperțari, pe 
hoți și mincinoși, pe 
profitori și leneși. Tot 
indiferent de coloratura lor 
politică.

Nu ne facem iluzii că 
vom demola sisteme, că 
vom câștiga războaie, că 
vom da mai multă con
sistență legilor și vom 
împărți echitabil drep
tatea. N-avem nici com
petența, nici forța. Chiar 
dacă suntem o importantă 
putere în stat. Cineva zi
cea că a patra.

Ceea ce vrem, putem 
și ne propunem și acum, 
la ediția cu numărul 2000 
a ziarului, este să 
rămânem întotdeauna 
“Cuvântul liber”.

I CONFERINȚA DE PRESA I 
i ’ ~ i
I DEZVOLTAREA REGIONALA I 
I
I
I
I
I 
I
I 
I
I
I 
I 
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Recent, la Deva, a avut loc o conferință de presă 
inițiată de Consiliul Județean. Tematica supusă 
interesului ziariștilor prezenți a abordat probleme 
ce vizează contextul actual al programului de 
dezvoltare regională socio-economică, regiunea 
vest, înființarea agenției de dezvoltare economică a 
județului Hunedoara, acțiuni în domeniul relațiilor 
externe;

S-a discutat, de asemenea, „Programul de 
dezvoltare social-economică a Văii Jiului, prezent și 
perspective.”(V.N.)

MARMODEV '97

<■

începe o zi
(Urmare din pag. 1)

biroul redactorului șef. 
Materialele sunt urmărite 
cu grijă.

în secții, adevărate labo
ratoare de creație,se nasc 
mereu știri și articole. 
Concomitent, aceiași oa
meni acordă audiență 
cititorilor, oamenilor care 
vin mânați de problemele 
vieții, dar și cu încredere la 
redacție pentru a le rezolva. 
De multe ori conteză un 
telefon, un sfat pentru că 
cei veniți, de cele mai multe 
ori, sunt derutați, năuciți, nu 
știu cui să i se mai adre
seze. Ziarul rămâne ultima 
lor speranță, însă cum 
chiar ei ne spun. încercăm 
să nu-i dezamăgim.

După ani de apariție pe 
tipar înalt, ziarul “Cuvântul 
liber“ trăiește “schimbarea 
la față", abordând sistemul 
Offset. A apărut încăperea 
computerelor, care pare o 
lume de basm. Aici se 
întâmplă marile minuni care 
conduc la ziarul pe care 
vi-l oferim astăzi în pre-

mieră, cu respect și 
dragoste, dragi cititori. 
După decembrie ‘89, 
putem spune că trăim un 
nou început.

De multe ori privim la 
fotografiile echipelor re
dacționale realizate de-a 
lungul timpului, docu
mentele noastre de suflet» 
Unii dintre cei pe care 
hârtia fotografică îngăl
benită îi înfățișează, nu 
mai sunt. Mulți s-au retras 
la pensie. Le-au luat locul 
alții. Viața continuă însă la 
“Cuvântul liber", cotidianul 
județului Hunedoara. Chi
puri noi se adaugă celor 
pe care cititorii îi cunosc 
după nume. Emoția clipei 
este aceeași pentru toți! 
Cel mai important lucru 
este însă faptul că pentru 
fiecare există un mâine. 
Un mâine va exista mereu 
pentru cititorii ziarului 
“Cuvântul liber”!

începe o zi. Mâine va fi 
o nouă zi. în redacție. în 
viața noastră.
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1 dolar SUA 7721 lei
1 marcă germană 4315 lei
100 yeni japonezi 6397 lei
1 liră sterlină 12603 lei
1 franc elvețian 5191 lei
1 franc francez 1288 lei
100 lire italiene 442 lei

Cursurile incluse în această listă au la bază cotații ale 
societăților bancare autorizate să efectueze operațiuni pe 
piața valutară. Prezenta listă nu implică obligativitatea 
utilizării cursurilor în tranzacții efective de schimb valutar 
și înregistrări.

^CUVÂNTUL 
w LIBER

Ziar editat de 
CASA DE PRESĂ 

Șl EDITURĂ 
CUVÂNTUL LIBER - 

DEVA

Societate pe acțiuni cu capital privat, înmatriculată 
la Registrul Comerțului Deva, cu nr. J20/618/1991. 
Cont 4072613110 B.C.R. Deva • Cod fiscal 2116827

în perioada 28-31 octombrie a.c., la Sala Sporturilor din 
Deva, este organizată - aflându-se la cea de-a patra ediție 
- expoziția târg Marmodev '97. La această manifestare 
și-au anunțat participarea peste 40 de firme din țară și din 
străinătate, prezentându-se produse din marmură, roci 
ornamentale, precum și utilaje de exploatare și 
prelucrare.(N.T)X

I
I
I
I
I
I

O delegație a revo
luționarilor din județul 
nostru a venit ieri la 
Prefectură și a fost pri
mită de dl subprefect 
Nicolae Segesvari. Dele
gația a depus două docu
mente - un Protest și o 
Declarație - în care își 
exprimă solidaritatea cu 
acțiunea revoluționarilor 
ce are loc la București - 
greva foamei din Piața 
Senatului - și își declară

REVOLUȚIONARII LA 
PREFECTURA 

dezacordul cu intenția 
Guvernului de a modifica 
Legea 42/1990. Dl sub
prefect le-a promis revo
luționarilor hunedoreni ■ 
că va trimite cele două I 
acte Guvernului Romă-1 
niei, Parlamentului și | 
Președinției. Din dele-1 
gație au făcut parte dnii | 
Aurel Pop, Leon Tomuța, | 
Iulian Boșorogan, Bog- ■ 
dan Poraicu, Petru !’ I
Sanfirica ș.a.(Tr.B.) J

ÎN CUPA UEFA
STEAUA - BASTIA 1-0

în prima manșă a turului al doilea din Cupa UEFA, 
Steaua a învins la București, marți seara, cu 1-0 echipa 
franceză Bastia. Unicul gol al partidei a fost înscris de 

kHrib.(S.C.) y

LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI
9

OPOZIȚIA ÎN STRADĂ*
Pe fondul demonstrațiilor 

de protest ale revoluționarilor, 
organizațiile municipale Bu
curești ale P.D.S.R, P.R.M, 
P.S.M. și Partidului Pensio
narilor au decis să mute 
centrul luptei politice în stradă.

Coaliția aflată la putere nu 
trebuie să se mire. Ceea ce 
s^a întâmplat în România în 
ultimele aproximativ 10 luni de 
guvernare țărănist-demo- 
cratică-udemeristă - susțineau 
demonstranții - este departe 
de a reprezenta împlinirea 
angajamentelor „celebre” din 
contractul cu România.

Acuzând lipsa de co
municare a actualilor guver
nanți cu partidele din opoziție, 
aroganța manifestată de exe-

cutiv prin conducerea prin 
ordonanțe de urgență în locul 
legilor, aplicarea brutală și 
inadecvată a reformei și 
restructurării, scăderea la 
pragul de jos a puterii de 
cumpărare a populației, or
ganizatorii mitingului de ieri 
au susținut că alegerea stră
zii pentru exprimarea pro
testului este consecința pre
luării abuzive de către exe
cutiv a atribuțiilor legis
lativului și lipsa oricărui 
dialog real cu opoziția.

Meteorologii prezic o iar
nă grea. Se pare că va fi o 
iarnă grea și pentru viața 
politică românească.

Tiberiu ISTRATE

Managerul S.C. „SIDERURGICA” S.A.Hunedoara
Convoacă Adunarea Generală a Acționarilor la data de 07.11.1997 ora 10,00 la sediul societății situat în 

Hunedoara, str. Piața lancu nr. 1, județul Hunedoara, cu următoarea ordine de zi:
1. Aprobarea Raportului privind activitatea economico-financiară pe primele 9 luni ale anului 1997. \
2. Aprobarea prețului de pornire a licitației pentru vânzarea activului „Secția de Prelucrare a Deșeurilor Metalice

- Valea Șermagului” și a prețului minim de vânzare a activului.
3. Diverse

a

PRONO
F

1. Cagliari (4) - Saler- 
nitana (2) X 2

Gazdele - destul de ca
pricioase acasă - au câștigat 
doar o partidă și au remizat 3, 
pot termina tot la egalitate cu' 
elevii lui Rossi.

2. F.Andria (7) - Torino (17) 
(P)X

Oaspeții se află într-o situ
ație grea și până la pauză pot 
păstra un rezultat nedecis.

3. F.Andria - Torino (f)1
Până în final, gazdele vor 

cuceri punctele puse în joc.

4. Lucchese (11) - Reg-

CONCURSUL DIN 26 OCTOMBRIE 1997
. giana (16) 1 X

Deși se află la mijlocul cla
samentului, Lucchese la o 
înfrângere pe propriul teren, 
se trezește în „subsol”.

putea produce surpriză 
fiindcă oaspeții - de netrecut 
acasă - sunt vulnerabili în 
deplasare.

5. Monza (18) - Castel di 
Sangro (10) X 2

Suporterii echipei Monza 
n-au trăit decât într-un meci 
acasă bucuria victoriei, în 
acest campionat mândrindu- 
se doar cu 3 egaluri.

6. Padova (20) - Chievo (9) (p) X
Comportarea slabă a Padovei 

ne îndeamnă să credem că până 
la pauză păstrează tabela nes
chimbată.

7. Padova ■ Chlevo 1 X
Este drept că Padova ar

8. Perugia (6) - Ancona 
(14) (p) 1

Elevii lui Nevio Scala se 
află într-o frumoasă creștere 
de formă.

9. Perugia - Ancona (f)1
Gazdelor nu le poate 

scăpa victoria.

10. Reggina (5) - Ravena 
(13) 1 X

Fotbaliștii de la Reggina 
se află pe un loc încurajator 
și pot cuceri toate trei 
punctele.

Consiliul de administrație: DUMITRUGHEONEA - președinte (redactor șef) • TIBERIU ISTRATE - 
vicepreședinte (redactor șef adjunct) • SABIN CERBU, MINEL BODEA, NICOLAE TÎRCOB - membri.

Adresa redacției: 2700 DEVA, Str. 1 Decembrie, nr. 35, județul Hunedoara
Telefoane: 211275, 212157, 211269, 225904 (depozit magazin); Fax 218061
Program de lucru cu publicul: zilnic de luni până vineri, între orele 8-18, la sediul redacției și la 

telefonul 211275.
întreaga răspundere pentru conținutul articolelor o poartă autorii acestora. Redacția nu răspunde 

material sau moral pentru articolele necontractate trimise ziarului din propria inițiativă a 
colaboratorilor. Manuscrisele (publicate sau nu) nu se înapoiază autorilor.

11. Treviso (12) - Ve
nezia (1) p X 2

E greu de crezut că în 
acest meci gazdele vor 
putea opune rezistență 
liderului.

12. Treviso - Venezia (f) 2
Finalul va aparține 

oaspeților dornici de puncte 

și în deplasare.

13. Verona (3)-Foggia (8)1 X 

Un egal nu este exclus 

dar nici victoria Veronei.

Tehnoredactare 
computerizată 

“CUVÂNTUL LIBER”

Tiparul executat la 
IMPRIMERIILE “UNIREA PREȘ” 

ALBAIULIA


