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| evenimentelor din noaptea de 22 spre 23 De- j 
’ cembrie 1989, „Cuvînful liber" vi se înfățișează I 
I azi pentru a 700-a oară, sub semnpl credinței în ■ 
1 libertate, democrație, adevăr. J
' Cu același crez, ne vom strădui în conținu- | j are să vă oferim un ziar care să merite încre- «

a

9 9999 9 99999 9 99

w

700 !
Permitefi-ne, stimați cititori, să vă împartă-1

jim o bucurie a colectivului nostru redacțional, j 
care sperăm să fie și pentru dumneavoastră un J 
motiv de satisfacție : ziarul de astăzi poartă nu- i 
mărul 700 ! !

Născut sub semnul Revoluției, în tumultul 1

Cu același crez, ne vom strădui în conținu-

s dorea dumneavoastră.

Toleranță greu de înțeles
Ne scriu un grup de oameni necăjiți 

din Deva. Chiar, așa se semnează. Și-i 
credejn că-S necăjiți de vreme ce ei sînt 
cumpărători de petrol de lampă- pentru 
mașini de gătit sau de încălzit. Necazul 
lor vine tocmai de la modul cum se face 
distribuirea acestui combustibil la unica 
stație de distribuție din zonă, cea de pe 
strada Eminescu. „Cînd este zi de distri. 

buit petrol — ne scriu oamenii — aproape 
tot petrolul care se aduce de la depozit 
se distribuie la bișnițari, cite 500—600 de 
litri la unul”.

I
I
I
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Poate că n.am fi dat curs acestor rin- J 
duri dacă, cu luni in urmă, nu i.am fi ) 
surprins pe acest distribuitor de petrol l 
cu ocaua mieă, exact așa cum reclamau ț 
oamenii. Noi am scris, dar se vede treaba J 

că pentru conducerea S.C. Competrol S.A» ) 
domnul Jula (distribuitorul in cauză) este ț 
de neinlocuit. Dar domnul respectiv ne-a 
mai fost „client" șl pe vremea cind era ' 
distribuitor de butelii de aragaz. E drept, 
de atunci a fost „sancționat”, nu mai 
distribuie butelii, ci petrol de lampă. 
Mare mai poate fi îngăduința față de 
unii oameni. Oare de ce ? (I.C.)
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Adevăruri care trebuie știute
După aproape patru luni 

de căutări și frămîntări, a- 
fiăm prin intermediul zia. 
nil ui Cuvîntul liber din 
19.08.92, din articolul „Le
gea civilă și legea morală”, 
două lucruri extraordinare, 
descoperite de domnul Eu
gen Munteanu, și anume : 
legea civilă în opinia dom
niei sale este nedrCujAă. 
iar legea morală se redu
ce doar la oprobriul pu
blic. Domnia sa este nemul
țumit de faptul că un preot 
ortodox dînsul fiind unit 
oa Roma, a îndrăznit intr- 
an articol semnat tot de un 
emit cu Roma (greco-catolic) 
să-și apere demnitatea căi- 
ulnd prin aceasta legea ci
vilă .întrucît cel care M 
ponegrea era omul legii, 
iar prin faptul că. și-a scris 
numele cu toate titlurile, 
de altfel cum făcuse și au
torul articolului catomnia- 
tof, a încălcat și legea 
morală.

Domnia sa este nemulțu. 
mit de asețnenea că o le
ge civilă într.un proces de 
pretenții ne justificate nu 
a dat cîștig de cauză unor 
oameni deveniți peste noap
te martiri (și dînsul decla- 
rîndu-se un-martir), ci celor 
mulți care aveau dreptate,

dar care în opinia sa nu 
sînt altceva decît trădători.

Stimate domn, dreptul 
la opinie, ca și cel la re
plică, fiind libere, vă adre
sez și cîteva întrebări fără 
a vă cere însă răspuns, că 
nu-1 veți putea da nicio
dată : Oare la anul 1700, 
cînd Bisericile Ortodoxe e. 
rau luate cu forța de la 
cei mulți și date celor pu
țini trecuți la uniație — 
legea era bună ? Cînd în 
numele acelei uniații, în 
care și dvoastră credeți 
cu atîta tărie, generalul Bu- 
cov a dărîmat sute de bi
serici și mănăstiri ortodoxe 
cu valori inestimabile — 
legea era bună ? în zilele 
noastre, cînd actuala con
ducere a Primăriei muni
cipiului Deva, aleasă în 
mod democrații: dar și cu > 
membrii ai Bisericii Unite 
cu Roma ajunși la putere, 
trimit somații de oprire a 
lucrărilor Ia noua biserică 
ortodoxă din centrul ora
șului — legea este bună ? 
Cînd aceeași Primărie lua 
hotărîri, cu de la sitie pu
tere. peste o hotărîre le-

Preot MIRON MATEȘ

(Continuare în pag. a 2-a)
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J • Un fățarnic : „Și diamantul are multe
I fețe !■

■ DE CE ? S-a început, în s.fîr- 
șit, asfaltarea Aleii Margaretelor 
din Deva. Dar lucrările au stag
nat, după ce s-a modernizat col
țul din stingă. De ce ? — se în
treabă locatarii, care așteaptă de 
zeci de ani asfaltarea celor cîțiva 
metri din stradă, așa cum s-a 
făcut, în mai multe rînduri, pe 
aleea paralelă. Oare trebuie să 
ai negreșit „pile" pe undeva, ori 
si fii rudenie cu -cei care con

L

„Traume“în bugetul pentru sănătate
între altele domenii de 

activitate care sînt sub
venționate de la bugetul 
statului, sănătatea este u- 
nul dintre cele mai impor
tante. Dar și aici, ca și în 
celelalte, banii’sînt puțini, 
insuficienți pentru multi

plele trebuințe ale sectorului. 
Se cgr mereu tot mai mulți 
bani pentru sănătate. Și pe 
bună dreptate.

Cum sînt însă cheltuiți 
cei alocați ?

Exemplul la care ne vom 
referi în continuare poate 
nu este cel mai reprezen. 
țativ, însă el se constituie 
într-un argument privind 
necesitatea ca banii să fie 
folosiți cu mai multă chib
zuință.

Printre alte subunități 
sanitare arondate. Spita
lul din Hațeg are și o sec
ție exterioară, la Pui. Ea
dispune de 25 de paturi, de 
servicii de radiologie și ra-

diografie, este încadrată cu 
20 de salariați, dintre ca
re un medic și două cadre 
medii. Ceilalți ? Personal 
auxiliar, inclusiv regis
trator. La o secție cu 25 
de paturi ! Cam mare lu
xul... Dar să vedem ce chel
tuieli s-au făcut pe 7 luni 
din an, la respectiva sec
ție. S-au înregistrat 4700 
om-zile de internare, adi
că 188 zile/pat. Din infor
mația dată de dl Nicolae 
Timiș — directorul adjunct 
al Spitalului Hațes —, ob
ținută, Ia rîndul său, de la 
di dr. Andrei Puy — șeful 
secției exterioare Pui —, în 
indicatorul de mai sus nu 
se include nici o zi de in
ternare la domiciliu, deși, 
din informațiile pe care 
le-am căpătat la fața lo
cului, acest mod de „spita
lizare” se practică frecvent 
la Pui. S.au făcut cheltu
ieli în sumă de ^372 110 de

lei cu salarizarea perso
nalului, de 608 264 de lei 
cu medicamentele și de 
1 244 127 lei pentru hrană 
și altele. La un calcul sim
plu, rezultă că ziua de spi. 
talizare în secția exterioară 
Pui a costat 1324,36 de 
lei. Pentru comparație, o 
zi de spitalizare în Spita
lul Județean Deva a cos. 
tat, în aceeași perioadă, 
1842 de lei.

Am văzut și noi secția 
din Pui. Am discutat cu 
cîțiva bolnavi. De fapt doar 
cîțiva sînt internați Ia a- 
ceastă oră. Mai exact, 12. 
Poate altădată au fost mai 
mulți devreme ce rezultă 
un indice de ocupare a 
paturilor de aproape sută 
la sută. în absența șefului 
secției — doctorul Andrei

ION CIOCLEI, 
DUMITRU GHEONEA

(Continuare în pag » 2-a)
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„Noi ne scurgem, dar ne înmulțim..."
Sufletul meu s-a încăr

cat de bunătate, de du
ioșie și ales simțămînt 
românesc în clipele cînd 
am avut onoarea să le 
ascult vorbele dlor Du
mitru Susan, Horațiu Bor- 
ca, Octavian Bomemisa. 
trei oameni care poartă 
un titlu de mare noblețe 
căruia noi trebuie să-i 
purtăm toată venerația : 
Veterani de război !

— Noi. cei trecuți prin 
focul gloanțelor, am a- 
părat cu viața glia ro
mânească, iubitul nostru 
pămînt străbun. Noi. ve
teranii, ne scurgem. Dar

cu o mare împlinire în 
suflet : datoria ne am îm
plinit-o față de patrie. 
Ne scurgem, dar bărbă
ția în sufletele și inimile 
românești se sporește, se 
înmulțește ... (DUMITRI' 
SUSAN).

— Din țărîna acestui 
pămînt românesc m-ani 
născut. Aici dorm părinții, 
toți înaintașii mei. O da
torie sfîntă avem noi. 
toți românii : să fericim 
această tară — România ! 
(HORAȚIU BORCA).

— Cum luminează soa
rele în zori, așa* este și

lumina din ochii mei 
cînd îmi privesc țara, lo
cul în care dăinuim de 
cînd e soare pe pămînt. 
Am făcut două războaie. 
Mi-am apărat România cu 
tot ce am putut. Așa să 
facem, dragii mei, cu to
ții. Vitejia și bărbăția din 
pieptul de români n-o 
putut fi frîntă niciodată. 
(OCTAVIAN BORNEM1- 
SA).

Sărutînd cu respect mi
na acestor oameni, ce am 
mai putea adăuga ? Cre
zul dumneavoastră este 
crezul nostru !

Gh.I. NEGREA

duc (toi ei) secția de gospodărie 
a consiliului municipal ? (T.I.)

■ STRUGURI IN.. FLUX CON
TINUU ! Dăm încă o veste bună 
pentru deveni și nu numai pen
tru dumnealor, ci pentru toți 
trecătorii prin piața din Deva. 
De la Recaș, din Banat, domnii 
Gheorghe Iovei — director și 
Radu Duluță, tehnician, aduc în 
piață struguri de masă de cea 
mai aleasă calitate. De acum și 
pînă se va așeza bruma peste, 
vii. La prețurile care vă convin, 
stimate gospodine. (Gh.T.N.)

■ CONFLICT DEZAMORSAT 
DOAR . TEMPORAR. Reluarea 
la 1 septembrie a activității de 
către „MaterC SA Deva a debu

tat cu un conflict între salariați 
și consiliul de administrație. La 
baza lui se află starea de nesi
guranță privind viitorul imediat 
al locurilor de muncă. Deocam
dată, conflictul a fost dezamor
sat, reprezentanții sindicali a- 
vansînd conducerii, pentru ne
gociere, o seamă de revendicări. 
(I.C.)

■ FACULTATEA DE JURNA 
LISTICĂ LA SIBIU. Incepînd 
CU acest an, la Universitatea din. 
Sibiu s-a înființat o Facultate de 
Jurnalistică, cu 25 de. locuri. în
scrierile au loc pînă la 6 septem
brie inclusiv. Informații la tele
fon 92/421670. (T.I.)

9-SIMPOZION NAȚIONA l.. 
Ieri, la Casa de Cultură din mu
nicipiul Deva și-a deschis lucră
rile Simpozionul Național al Ra
dioamatorilor. Organizat de ra- 
dioclubul județean și federația 
de specialitate, simpozionul reu
nește timp de trei zile, radioa
matori din județele țării și in
vitați de peste hotare. Cu acest 
prilej se desfășoară și concursul 
național de creație tehnică de 
specialitate. (V,Nj

• Printre acțiunile Re ca. 
re Noul Partid Liberal, con. 
sccvent concepției sale cu 
privire Ia protecția socială, 
le desfășoară în actuala 
campanie electorală se nu
mără ți cea privind sub. 
venționarca unor policli. 
nici sau dispensare par
ticulare aflate in capitale 
de județ, ce vor acorda o 
zi pe sâptămînă consultații 
gratuite pensionarilor. Pri. 
ma dintre aceste acțiuni va 
avea loc în municipiul Con
stanța, ne-a informat pur. 
tătorul de cuvînt al NPI., 
dl Radu Boroianu.

• Tema redresării agri,
culturii românești, conside
rată unuf din pionii eco
nomiei, este tratată pe larg 
într-Un interviu acordat 
presei de Andrei Chiliman, 
membru al Comitetului Di
rector al Noului Partid Li
beral, din care redăm ur
mătoarele : „Este o perioa
dă cînd sprijinirea țărani, 
lor echivalează cu o mare 
îndatorire națională. Ei 
trebuie să.ți recapete con. 
știința de proprietari, sa—.
gîndească ți să lucreze ca 
niște proprietari, dar pen
tru a Ie rpda încrederea iu 
forțele lor se cuvine să 
fie ajutați nu prin vorbe, 
ri Prin fapte. Statul trebuie 
să sie implice nemijlocit in 
această direcție, pentru că 
agricultura presupune in
vestiții mari pe termen 
lung, un considerabil vo
lum de muncă, ce poate fi 
repede compromis de cala, 
mități naturale ■— furtuni, 
inundații, grindină san, 
cum din păcate se ultimplă 
în prezent, o vară secetoa
să. Demararea procesului 
de redresare a agriculturii 
are ți el un avantaj, ți a. 
nume stimularea cererii de 
utilaje agricole, ceea ce va 
da de lucru unor; întreprin
deri care sînt muribunde. 
De asemenea, o cerință spo
rită în sfera serviciilor va 
crea locuri de muncă su
plimentare la țară, eu un 
impact favorabil asupra 
scăderii numărului de șo
meri”.

• fntr-un comunicai de 
presă transmis de Biroul 
Electoral Central se face 
apel către prefecturile și 
comisiile electorale pentru 
a lua măsurile necesare a- 
fițării listelor de alegători?”

• în cadrul unei con. 
ferințe de presă a Parii, 
dului Republican. profe. 
soiul Ioan Mânzatu a de. 
clara! următoarele : „Par
tidul Republican este o 
formație politică de centru 
care treptat și-a orientat 
mai bine centrul do acțiu
ne înspre dreapta, plecînd 
de la programatisinul re 
publican american, o șansă 
pentru toată lumea tnai - 
puțin pentru farseuri. Mi-a 
plăcut această idee, am re
zumat.o, și am spus : pro
movarea valorilor în Ro
mânia constituie un obiec 
tiv fundamental pentru o 
țară Care arc intr-adevăr 
un popor cu o densitate ex
trem de mare de inteligen
ță creativă și inteligență 
activă”.

• „Sinfem ia ora actua
lă în imposibilitatea de a 
aeOrda partidelor care par. 
ticipă la alegeri timpii de 
antenă conform legii, deoa
rece, pînă în prezent. cu 
toate intervențiile noastre 
la Guvern și la Biroul E. 
lectoral Central, nu am in
trat in posesia listelor de 
candidați pentru alegerile 
de la 27 septembrie pe par
tide și județe”, a declarat 
di Antonică Dijmărcsctt, se
cretarul Comisiei Parla
mentare speciale pentru 
stabilirea orarului campa
niei electorale și reparti
zarea timpilor de antenă.

(MEDI \HX.
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Adevăruri care trebuie știute
(Urmare din pag. I)

gală judecătorească cu pri
vire la Cantina de ajutor 
social, dîndu-i destinație 
după bunul plac — legea 
era bună ? Dacă legea ăr fi 
dat cîștig de cauză celor 
puțini și așa ziși martiri, 
-in defavoarea celor mulți 
și necăjiți — legea ar fi 
fost dreaptă ? De ce o le
ge este bună numai cînd 
satisface pe individ, iar 
în rest este nedreaptă ? A- 
ceasta să fie legea civilă 
despre care ne vorbiți, cea 
care să vă dea numai 
dvoastră satisfacție ? Că 
Primăria nu ■ și-a onorat 
contractul nemaiplătind 
chirie de aproape 3 ani, 
este legal ? Că aceeași Pri. 
mărie nu a fost în stare 
să pună un geam lă o ușă, 

, lăsînd pisicile să intre, 
este legal ? Faptul că nu 
vrea să o elibereze pentru 
a-i da destinația de capelă 
de rugăciune pentru cei 
din jurul ei și cu deosebi
re pentru bolnavii spitalu- 

• lui TBC, așa Cum am ce
rut. este legal ?

Aceste lucruri nu vă de
ranjează, deoarece nu vă 
dau satisfacție și sînt ho- 
tărîri luate de confrați ai 
dvoastră intr-ale credinței. 
Faptul că am fost chemat 

- de atîtea ori Ia Primărie 
și amenințat că voi fi dat 
afară din preoție și schim
bat de la conducerea O- 
ficiului 'Parohial, este mo
ral ? Câ soția dvoastră a 
venit în biserică și a bles
temat familia și copiii mei, 
deoarece nu dau biserica, 
este moral ? Că o anumita 
persoană. cu funcții de 
răspundere înainte de re
voluție,’"^- devenit peste 
noaph?1Ware patriot și a- 
părător ăl uniților cu Ro. 
ma. este moral ? Că aceeași 
persoană mă ponegrește 'iii 
fața superiorilor mei. este 
moral ? Că bunul meii 
credincios ortodox, pe care 
l-am ajutat să-și facă loc 
de veci fără a avea decese 
in familie, devenit și el 
paste noapte unit cu Roma, 
îmi trimite trimestrial scri-

„Trauine^îu bugetul 
pentru sănătate
(Urmare din pag I)

Puy, aflat in concediu —, 
am discutat cu dna dr. 
Ghc -Tghița Stoica — medic 
încadrat la dispensarul din 
localitate —, care îl înlo
cuia pe șeful secției. Ne-a 
asigurat că se dă atenția 
cuvenită bolnavilor, deși 
unii dintre ei sînț ținuți 
aici luni de .zile, deoarece 
(amil iile lor nu,l mai ac
ceptă.

Cit pnveș.e structura nu
mericii a personalului și 
eficiența cheltuielilor, ele 
im sînt susținute de starea 
de ordine și de igienă din 
secție în orice caz, aces. 
tea nu trădează' că aici 
funcționează o instituție sa. 
nitară. Mai mult,, la postul 
de poliție comunal aflăm 
că atunci cînd organul res
pectiv a încercat să eva
cueze din vecinătate gunoa* 
iele depozitate de secție, a 
întîlnit opoziție vehementă 
din partea medicului șef 
de secție. împotriva aces. 
tuia a fost întocmit și un 
act de cercetare penală 
pentru tăierea mai multor 
arbori. între care și un nuc, 
protejat prin lege împotri
va tăierii,- acesta fiind fo
losit ca lemn de foc. Inci
dentul a avtft loc în 1991. 
Cum a rămas secția fără 
lemne de foc, cînd de la de
pozitul din Băiești au fost 
cumpărate 15 tone de lem. ' 
ne. care au costat bugetul 
pentru sănătate 119 355 de 
lei ?

sori de amenințare și jig
nire— este moral? Că u- 
nii învățați cu puterea își 
trimit copiii prin străinăta
te pe seama Bisericii Cato
lice, pentru că favorizează 
prin poziția lor uniația — 
este moral ? Toate acestea 
le cunoașteți ca și mine, 
dar nu vă deranjează 
fiindcă vă dau satisfacție 
morală, și așteptați un ca. 
dou pentru osteneală.

Acestea să fie, oare, ade
văratele legi despre care 
ne vorbiți și după care se 
conduce lumea ?

Era mai cinstit din' par
tea dvoastră să fi scris în 
articol, în loc să dați lec
ții despre legi, următoarele : 
Cetățeni ai orașului Deva, 
dacă Primăria care este 
legea civilă nu-1 dorește pe 
preotul Mateș -pentru că nu 
se supune legilor date de 
ea, și dacă eu. Eugen Mun. 
teanu, de profesie farma
cist, dar lucrător la Sane
pid, care reprezint legea 
morală, prin oprobriul meu 
nu-1 vreau pe pr. Mateș, 
ce mai căutațî la Biserică ?

Era mai cinstit și demn 
și nu deveneați ridicol în- 
cercînd să vă.ațribuiți me
rite pe care nu le aveți, 
pozînd în martir. Martirii 
adevărați sînt cei care au 
pătimit eu adevărat și nu 
cei de teapa dumitale. Și 
fiindcă veni vorba de mar
tiri, ca bun român ce pre- 
tindeți că șînteți. de ce vă 
sfiiți să amintiți de Visa- 
rion Sarai, Sofronie de la 
Cioara sau Oprea Miclăus 
de la Săliște, martiri ai 
uniației împotriva căreia 
au luptat ? Sutele de mii 
de credincioși omerîli și 
torturați pentru că nu au 
trecut la uniație ce sînt 
pentru dvoastră ? Miile de 
preoți ortodocși și episcopi 

jKire au suferit alături de 
adevărații martiri greco-ca- 
tolici nu vă'spun nimic? 
Preoții terorizați de regi, 
mul trecut, ale căror soții 
erau date afară din- servi, 
ciu pentru că erau soții de 
preoți, și ai căror copii nu 
puteau intra la" facultate 
dccit dacă își .schimbau nu

mele de familie, vă lasă 
rece ? în opinia dvoastră să 
fi rămas martiri doar cei 
care și-au părăsit. credin
cioșii în 1948, intrînd în lu
me și acum pensionari de 
la stat și-au - adus aminte 
ce au fost și întoreîndu-șe 
la foștii credincioși uniți, 
•aceștia nămaicunoseîndu.i, 
dau vina pe ortodoxie și 
pe legile civile ?

Aceștia sînt martirii din 
rîndul cărora faceți parte. 
Permitețî-mi să fac o pre
cizare, Am tot respectul și 
considerația și mă închin 
cu evlavie în fața adevăra- 
ților greco-catolici care, câ 
și înaintașii dînșilor, nu 
și-au părăsit credința de
venind catolici de rit bi
zantin, ci „în ceea .ce au 
fost strămoșii lor doresc 
să rămînă”. Pentru dinții, 
biserică nu este altceva 
clecît biserica neamului în 
care omul intră să se roa
ge și să se împace cu Dum
nezeu ,așa cum au făcut 
înaintașii noștri, și nu să 
producă dezbinări așa cum 
încercați dvoastră, spre a 
aduce satisfacție Papei.

Toți cei care caută alt
ceva și se doresc proprie
tari pe bunuri în care nu 
au investit nici măcar un 
ban, cî doar că sînt ceea 
ce se pretind, sînt falși. 
Biserica nu are proprietar. 
Ea este a neamului, a tu
turor celor care se roagă 
în ea. o întrețin și o iu
besc.

Vă rog deci, stimate 
demn, vedeți-vă de alte în
deletniciri mai ușoare, cu 
care sînteți obișnuit, ve. 
deți cine nu respectă rin- 
dul la carne și intră prin- 
spate sau ceva de acest 
gen, și lăsați legile civile 
și morale pe seama altora.- 
Continuîrtd să mai scrieți 
in felul acesta, o să-i, de
ranjați pînă și pe cei ră. 
posați. Oare bunicul dvoas
tră nu a fost un vrednic; 
preot ■ ortodox ? ”

Ce va zice de dincolo de 
mt’rmînt, văzînd ce îi fa
ce nepotul ajuhs mare a- 
părător ăl unei legi străi
ne neamului românesc ? ! ■

• • •• •• • • •
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FIRMA STEIJU
din Deva- Vet el,

telefon 665192; fax 665181

• 0* -j

cunoscuta în țară pentru posibilitățile ei 
de aprovizionare și desfacere a unei largi 
game de piese de schimb și subansainble 
pentru autoturisme străine, dorind să vină 
în întimpinarea cerințelor celor cu bani mat 
puțini, începînd cu data de 20 septembrie 
a c., firma STEIJU va pune în vînzare iși :

* autoturisme TRABANT
precum și motoare pentru acest tip de 
mașină ;

• WARTBURG de lux.

Totodată, firma „STEIJU" va aproviziona si 
firma „TOTAL SERVICE" S.R.L. din Hunedoara, 
str. Buiturj. nr. 29 (lingă Fabrica de oxigen), 
care execută reparații auto, cu piese de schimb 
și subansamble pentru autoturisme străine. Hune- 
dorenii, posesorii de. autoturisme din împreju
rimi, pot comanda direct ]a „Total Service" pie
sele și subansambleîe de care au nevoie la 
mașinile străine. (6964)

• •••• •• • • ••
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LUNI. 7 SEPTEMBRIE

PROGRAMUL I

• 14,00 Actualități • 14.10 Agenda -elec
torală • 14,20 Calendarul zilei • 1Ș.30 
Tinere talente • 15,50 Culoare și ritm la 
Rio de Janeiro • 16,00 Forum • 16,20 Ac. 
tualități o 16,25 Emisiunea în limba ma
ghiară • 17,45 Pro Patria • 18,30 Tezaur
• 18,55 Studioul electoral • 19,30 Desene 
animate * 20,00 Actualități • 20,35 Teatru,
TV. „O noapte furtunoasă” de I.L. Cara- 
giale • 22,00 Studioul economic • 22,25 
Studioul electoral • 22,55 Actualități • 
23,20 Sport;

PROGRAMUL II

• 16,00 Actualități • 46,49 Tradiții • 
17,10 Vcniți cu noi pe programul doi... 
toamna, la’ mare... • 20,00 Magazin auto- 
moto • 20,30 Armonii corale • 30,45 Pro. 
gramul Televiziunii Naționale din Repu
blica Moldova • 21.30 TVE Internacional

’ • 22.00 TVS Europe • 22.35 BBC World 
Service.

MARTI, 8 SEPTEMBRIE
/PROGRAMUL I

• 7,00 Programul Televiziunii Naționale 
din Republica Moldova • 10,00 Actualități

! • 10,20 Agenda electorală • 10.30 Caicn- 
darul zilei • 10,40 Transmisiune directă 
a slujbei religioase „Nașterea Maicii Dom
nului" • 12,10 Ora de muzică o 13,00 In
terferențe « 13,30 Muzica pentru părinți
• 14,00 Actualități • l<20 Tradiții... ma
rinărești : bricul ^Mircea" • 14,50 Avan
premieră TV • 14,55 Televacanța școlară
• 15,30 Cursuri de limbi străine • 16,00 
Miniaturi muzicale românești. • 16,30 
Conviețuiri • 17.00 Actualități • 17,05 
Forum • 17,25 Cultura în lume • 17,55 
Salut, prieteni! • 18,55 Studioul electo. 
ral o 19,30 Desene animate • 20,00 Ac
tualități • 20.35 Teatru TV. „O noapte 
furtunoasă” de 1. L. Caragiale • 21,40 
Canțonete celebre Ia malul mării ,» 22,00 
Studioul electorat • 23.00 Actualități * 
23,20 Sport.

PROGRAMUL II

• 16,00 Actualități • 16,10 Ecran de va
canță • 16,35 Studioul de literatură • 
17,35 Film serial. „Cine e băiatul ăsta ?” 
0 18,35 Tribuna non-conformiștilor o 18.55 
Documentar ‘ științific 0 19,15 Repriza a 
treia • 20.15 Studioul muzicii de cameră 
0.20,45 Programul Televiziunii Naționa. 
Ie din Republică Middova • 21,30 TVE 
Internacional • 22,00 TV5 Europe • 22,35
BBC. World Service.

MIERCURI. 9 SEPTEMBRIE

PROGRAMUL I

• 7,00 Programul Televiziunii Naționa. 
Ic din Republica Moldova * 10,110 Actua
lități • 10,20 Agenda electorală • 10,30 
Calendarul zilei • 10,40 Film serial. „Marc 
și Sophie” • 12.10 Ora de muzică • 13.00 
Vîrsta a treia • 13,30 Voi, moților, mun
ților ! • 14,00 Actualități 0 14,20 Maga. 
zlrt agricol • 14.50 Avanpremieră TV
• 11,55 Televacanța școlară 0 15,30 Cursuri 
de limbi străine o 16J1& Tineri interpreți 
de muzică populară 0 16,29 Lumea spor, 
tului • 17,09 Actualități 0 17,05 Forum 
o 17,25 15, 16, 17. 18 0 17,55 Studioul c- 
conomic 0 18,25 Studioul electoral • 19.30 
Desene animate • 20,00 Actualități • 20,35 
Film serial. „Ilemîngway” * 21,35 Universul 
cunoașterii • 22,25 Studioul electoral • 
22.55 Actualități 0 23.20 Sport.

PROGRAMUL II

0 16,00 Actualități e 16,10 Recomandări 
din program • 1645 Ecran de vacanță • 
16,40 Teatru TV. „Invitație Ia castel” de 
Joan Anouilh • 18,35 Emisiune în limba 
maghiară 0 20,05 Dialog cu edilii Capi
talei • 20.25 Bijuterii muzicale • 20,45 
Programul Televiziunii Naționale din 

Republica Moldova • 21,30 TVE Internacio. 
nai • 22,00 TV5 Europe 0 22.35 BBC 
World Service. *

JOI. 10 SEPTEMBRIE
V 

PROGRAMUL I

• 7,00 Programul Televiziunii Naționa
le din Republica Moldova 9 10,00 Actua
lități • 10,20 Agenda electorală • 10,30 
Calendarul Zilei 0 10,40 Ecran de vaca», 
ță • 12,10 Ora de muzică • 13,00 Oameni

de lingă noi 9 13,38 Jazz-magazin -0 14JMI 
Actualități • 14.20 Conviețuiri o 14A* 
Preuniversitaria 0 15,30 Cursuri de limfa* 
străine 0 16,90 Agenda muzicală 0 lC£t 
Reportaj anchetă * 16,50 Actualități • 
16,55 Forum 0 17,15 Tele.disVtri nntzfett 
populare 0 17.35 Simpozion * 18,20 88*. 
dioul economic 0 18,55 Studioul MeetMUl
• 19,30 Desene âhimâte 9 20.00 Actuali
tăți o 20,35 Sport o 20,45 Film seria* 
„Dallas” 0 21.45 Reflecții rutiere 0 22,0* 
Studioul electoral o 23,00 Actualități •
23.20 Sport.

PROGRAMUL II
.0 16,00 Actualități * 16,10 Ecran da 

vacanță 0 16.35 Ecranul 0 17,05 Emisfa. 
nea în limba germană 0 18,05 Club SF
• 18,35 Caleidoscop muzical-eoregrafic • 
19,05 Invitație Ia concert • 20,45 Progra
mul Televiziunii Naționale' din' Republi
ca Moldova • 21,30 TVE Internacional • ' 
22,00 TV5 Europe 0 22.35 BBC World 
Service.

VINERI. 11 SEPTEMBRIE
. PROGRAMUL I

• 7,00 Programul Televiziunii Naționa.
le diii Republica Moldova o SO»B* Aate*- 
lltăți 0 10.20 Agenda electorală • 1*J*
Calendarul zilei 0 10,40 Film artist» 
„lntr-o seară, un tren” (l'ranțaBelgia,
• 12,10 Super Channel 9 12.35 Descope
rirea planetei a 12,55 Ora de muzică •
13.40 Actualități » 14.00 Mondo-muziea •
14.20 Medicina pentru toți • 1L50 RaeMI 
de operii 9 15,10 Preuniversitaria p 
Forum a 16.45 Tragerea Loto 0 16,55 Ac
tualități 9 17,mi Epti&ionea în tindă* ger
mană a 18.00 Dosafdle istoriei * Din cal
varul prizonierilor români în Răsărit (I) 
0 18,30 Studioul electoral o 1940 Detent 
animate • 20,00 Actualități, v 20g® EMM 
serial. „Destinul fatnrHei Howard” * 
Reporter ’92 9 21.55 Top 10 a 22*25 Stu
dioul electoral 0 22,55 Actualități1 0 23,20 
Sport.

PROGRAMUL II-.«fSI-»
• 16,00 Actualități e IAN Ecran de va- 

vanță 0 16,25 Tradiții a 1655 Fotbal. U- 
niversitatea Craiova — „U" Cluj * 18,43 
Tenis 9 20,45 Programul TeleviriunR Na
ționale dm Republica Moldova *. > 21.30 
TVE Internacional o 22,00 TV5 Europe
22.35 BBC World Service * 23.05 Tenis:
a doua semifinală feminină a turneului 
international al StlA. .. .

SÎMBĂTÂ, 12 SEPTEMBRIE 
PROGRAMUL I

• 9,00 Bună dimineața ! 0 9,56 ȘMtUI d* 
la A la Z a 10,90 Actua«.‘&«i o 10,10 B. 
cran de vacanță îi' II,10 Viata spiritual*
• 12,00 Itincrarii spirituale' a 1230
de muzică 0 13,30 ?N7 E rmmenteie te- 
terne ale săptăniînii 0 1448 Actualități * 
14,10 Reflecții ' rutiere ‘> 0 '44,31 Ecran rde ’ 
vacanță o 14,45 Studioal șlagărelor * 
15,15 Ăl doilea război mondial * 15.45 Di
vertisment International v 1645 Magaata 
cinematografic 0 17,05 Expo Sevilla *82 
o 17,20 Artă și artiști * 17,30 Români ea* 
re au alies— umilința ! Documentar * 18jte 
Gong î 0 1840 Mapamond 0 19,00 De jo* 
de dragoste, de dor... 0 19,15 i’eleencicia. 
pedia a 29.(10 Actualități 0'20*40 FitaT" 
serial., „Twin Peaks” • 1 21,35 Săpttnrin* 
sportivă • 21,50 Actualități 0 22,05 TOat ■ 
serial. „Eu spionez" * 23.0(1 Festivalul In
ternațional Rock *92.

PROGRAMUL B
O 9*00 TV DEVA * 1555 Aciualrtăți • 

16,05 Eecan de vacanță * 16UU1 Film erra
tic. „Cocoșelul” (Franța) * 18j00 Tenis: 
finală feminină a turneului internațional 
Ui SUA • 26,45 Programat Televiziunii 
Naționale dfai RepubSca a 2L30
TVE Internacional * 22£8 TV5 Europe •
22.35 BBC World Service * 23,05 Tenis * - 
semifinalele masculine ale turneului in» 
tcrnațional ■ al USA 0 TV OEVA.

DUMINICĂ, 13 SEPTEMBRIE 
PROGRAMUL I

• 7,00 TV DEVA * 8,30 Bună diminea
ța ! • 9,30 Ecran de vacanță • 10,50 Ac
tualități * 1L00 Lumină din ItHnta* • 
12,00 Viața Satului * 13,30 Triptic lăpușan 
o 14,00 Actualități 0 14,18 Atlas 0 24^3* 
Video-magazin • 17,05 De zm* F«a*8tari. 
lor • 17,20 Automobilism: Marele Pre
miu al Italiei — formula I 0 17,50 Agen
da festivalului internațional Rock *9Z 9
18,05 Știință și imaginație e 18^15 C8n. 
vorbiri de duminică * 19,10 Film serial. 
„Dallas” 9 20,00 Actualități e 20,35 Film 
artistic. „învierea lui Zachary Wheeter" 
(SUA, 1971) • 22,25 Duminică sportiv* * -
22.45 Actualități 0 23,011 Festivalul Ma- 
naționat Rock ’92

PROGRAMUL II

o 16,00 Actualități 0 16,19 Recomandări 
din program 0 16,15 Ecran de vacanță *
16.40 Conviețuiri 0 17JG Pejudiab • Pil* 
Orașe și civilizații * l&W Varietăți faster- 
naționale e 18^6 Seeata nmzfcal* IV •
20.45 Programul Televiztan* Naționale *te 
Republica Moldova o 21,30 TVE Intenm. 
cional o 22,00 TV5 Europe * ^3® BBO 
World service * 205 Tenis: finala m*P- 
culină a turneului internațional al SUA,
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• ,)Tot ce vreau, izbîndesc. Fiindcă nu 
vreau decît ceea ce se poate".

V. EFTIMIU

I
De prin extemporale I

I 
înl 
5i; 

pel 
~ a-:

Ca~|

adunate
Istoricul roman Hero

dot a fost numit „Părin
tele Istoriei”, o Eroul de 
la Termopile (Italia) a 
fost generalul cartaginez 
Hannibale. • Zamolcse a 
fost primul rege al da
cilor ; după el a urmat 
Deceneu și mai tîrziu De- 
cebal o Cel dintîi voie
vod al Moldovei care și-a 
stabilit capitala Ia Iași 
a fost Ștefan cel Mare. 
• Limba română a fost 
introdusă obligatoriu în 
actele de Stat și în Ri
tualul Religios în tfntpul 
voievozilor Vasile Lupu 
din Muntenia și Matei 
Basarab în Moldova, în 
prima jumătate a seco
lului ai 17-a • Cloșca, u- 
nill din cei trei condu
cători ai răscoalei popu
lare din Transilvania, se 
numea, de fapt, Vasile 
Ursu Nicola • în biseri
ca „Trei Ierarhi" din 
Iași sînt înmormîntați 
Dimitrie Cantemir, Alec- 
sandru Ioan I. Cuza si_ 
Vasile Alexandri. • Ghe“ 
țarul de la Scărișoara es
te o peșteră podită cu 
gheață, în care trăiesc 
foarte multi lilieci • La
cul Ursu de lingă Praid 
este o rămășiță a Mării

Tetis, care acopera, 
trecut, țara ’ noastră 
alte țări din jur a Cele 
mai sărate ape do 
pămînt sînt: Marea Cas- 
pică, Marea Moartă v _ 
lacul Ursu de lîngă Praid » 
u Vîrfurile Omul, Ca-1 
raimanul și Ceahlăul se« 
află în Carpații Meridio-1 
nali ; cel mai înalt din- ’ 
tre aceștia este Ceahlăul, g 
acoperit veșnic cu zăpadă I 
• Culoarea albă a lap-' 
telui se datorează cal-1 
Ciului pe care-I conține* 
în campoziția sa și nul 
globulelor de grăsime ca- J 
re ar reflecta lumina | 
soarelui • Cel mai greu I 
metal este aurul, iar cel J 
mai ușor este aluminiul; | 
mercurul este ma> ușor» 
decît plumbul • „Pădu-1 
reă de liliac' se află în J 
Oltenia, la Ponoare, la I 
1 km de Baia de- Fier ; • 
este cea mai mare 
lume • Nuvela . „1
Tandâ” este scrisă’' 
Ion Budai Deleanu 
Strîrrttoarea
deb (poarta lacrimilor), 
menționată în, poezja lui

eal-|

din 
.Popa 

de

Beb-et-Man-

V. Alexandri1 „El' ibrab", I 
co nflri înlTn ci 'se află între 
Chary bda.

Scylla și ;
I. MANOIU I

voință

Da-• „Cultivă-ți voința, 
că ești în stare să urci, ni
mic nu-ți va fi cu nepu
tință".

R. MARTIN DU GARD
• y.GînditoruI voiește, 

visătorul consimte".
V.

• „Nepăsarea c 
zia sufletului, e 
prematură".

HUGO 
pa rali- 
moarte

CEHOV 
drum 

nu tre- 
de

A.P.
• „Cînd ești pe 

spre fapte mari, 
bute să te împiedici 
lucruri mărunte**.

Ch. Fr. HI.BBEL
• „A voi, eliberează și 

este adevărată învățătu
ră despre voință și liber
tate*.

Fr. NIETZSCHE
• „Să nu crezi că ce n.ai 

Cost în stare să bici este 
o imposibilitate pentru ori
cine. Din contră, tot ce-a 
fost în stare să facă cine
va vreodată, stă ți în pu
tința ta'.

MARCUS AURELIUS 
Scîecțte de 

ILI^LEAHU

in urmă cu aproape 12 
ani l-am cunoscut pe dl 
Octavian Tărcuță, de la 
Găneasa — București, care 
se apucase cu o mare pa. 
slum și profesionalism de 
creșterea prepelițelor de 
rasă, japoneză, tjungînd pe 
parcursul mai multor ani 
să-și dezvolte ferma, să 
devină, cunoscut in toată 
țara pentru competența sa 
nu numai în creșterea pre
pelițelor, dar și punerea lor 
în valoare, contribuind ast
fel la însănătoșirea multor 
bolnavi sau ameliorarea 
unor mari suferințe. Fiind, 
că aid vin după „ouăle — 
minune" oameni din toate 
colțurile țării. Pentru cei 
interesați, la această fer. 
mă se ajunge parcurgînd 
Șoseaua Colentina (spre 
Urziceni) și la icsirza din 
București se ia spre Moara 
Domnească, pînă în Gă
neasa. Clinici din Bucu
rești se aprovizionează 'de 
la dl Tărcuță cu renumi
tele ouă — energizante, 
restaurante de lux cum
pără carnea de prepeliță, 
renumită în lume pentru 
calitățile sale nutritive și 
curative. Atît carnea, cit 
și ouăle de prepeliță se 
valorifică, la export, fiind 
mult căutate, mai ales în 
Italia.

Așadar, la Găneasa (Bă
lărie — cum îi spun lo
calnicii), dl Oct. Tărcuță 
se află împreună cu soția, 
cu foarte puține excepții, 
zi și noapte Id ditorie, c.

cupîndu-se de aceste 
gașe făpturi, ale căror 
duse — ouăle și 
constituie pe lingă alimente 
valoroase și adevărate me. 
dicamente minune. Mulțl 
mediei și cercetători ța.

Sin. 
pro- 

carnea

VALOROASE 
ALIMENTE DAR Sf 

MEDICAMENTE

ponosi și americrii, dar 
și din multe alte țâri — 
Franța, Brazilia, Canada, 
Ungaria, Polonia fi altele 
— desfășoară de mai mutți 
ani cercetări privind de. 
pistarea factorilor activi 
antialerglci ți a ăltor ca
lități medicale fi curative 
ale oului șt cărnii de pre
peliță. Și la noi in țară 
sînt cunoscute rezultatele 
ce le-au obținut unii me
dia, intre care la un loc 
de frunte se înscrie dr. 
Sabin Ivan.

Ce trebuie să știm des
pre ouăle de prepeliță ? 
Au o lungime de 3 cm și 
diametrul de 2,5 cm și o 
greutate de 10 gr, in cu
lori diferite, pestriț, pe 
un fond gălbui sau ușor 
cenușiu, cu pete sau puncte 
brune sau 'chiar negre. Al.

trie a» o culoare nlbă. 
Calitatea lor este deose
bită, cu aport însemnat de 
proteine, săruri minerals 
fi vitamine. Un <m de 
prepeliță conține de 5 ari 
mai mult fosfor, da Tjf 
art mai mult fier, de 1 < 
ori mai multă vîtiimiua 
B 1 și de 15 ori mai urnită 
vitamina B. decît un tm 
t» găină! Și asta în emu 
dițiile în care cinci oui 
de prepeliță sînt ecfiiva- 
lente cu greutatea unui au 
de găină! Totodată, ouăle 
de prepeliță conțin mei 
puțină grăsime și deci, mai 
puțin colesterol, fiind con. 
siderac ou dietetic. Așa 
se și explică faptul că ele 
pot M folosite cu multi 
eficiență în diferite boli, 
mai ales cele privind ost. 
măd bronșie, alergia, con- 
jiaictivita alergică, urtica
ria, tușea spastică, dar și 
în boli de dereglare a me
tabolismului llpidic, în a. 
ieroscleroză, obezitate, dât.. 
bet, colită, gasrrită, ulcer, 
în ameliorarea tu.bnrărilcr, 
de dinamică sexuală șl 
întreținerea potențialului

Amănunte despre me- 
dri de efectuare a trata
mentului în ziarul nosdrif.: 
de sîmbStă, 12 septembrie ; 
a.c. C. SANDU

rile, la o mică distanță au 
fost găsite scheletele a 
cinci scoțieni stînd în 
patru labe ..

I.

Vacanță la țară
Cîți dintre copiii noștri mal au bunici la țară,.pentru 

cu de o casă de vacanță la țară nu cred să fie vorba...
Eu copilărind ia țară îmi amintesc copiii diri''vecini 

oeni.ți de la oraș, in vacanță, la bunici. Nouă celor de la 
sat ni se păreau ca veniți din altă lume, probabil și ei 
ne priveau cU aceeași curiozitate. Poveștile lor despre par
cul de distracții cu hinte și tobogan erau povești de du
minică, ei ne învățau cîntece și poezii neauzite, jocuri de
senate pe asfalt, însă aruncau cu pietre după găini și 
pisici, se temeau de cai, rupeau crengi și flori. Noi le 
arătam animalele ce le văzuseră ai doar în cărțile cu po
vești, noi știam să deosebim o vacă, de un bou și măriți 
de cireș, știam jocuri prin pădure și multe povești, cîn
tece șî colinde auzite de la părinți șf cunoșteam numele 
atîtor flori. Noi neobișnuiți cu apa la robinet, eu liftul și 
televizorul, noi care nu știam mărcile autoturismelor eram 
Infinit mai. legați de tot ce înseamnă Natură.

O vacanță ia țară aduce copilului rnăi multe cunoș
tințe decît toate serile petrecute în fața televizorului

INA DELEANU

*•••••*•*•*•*•••■*♦*•*•

Foto PAVEL LAZA

0 — De ce v-ațî în
trerupt expunerea ? — e 
întrebat un conferențiar 
care părăsise, în grabă, 
sala.

— Vedeți, eu m-am o- 
mult ca audi- 
uite din cînd 

Insă 
Ici u-

bișnuit de 
torii să se 
în cînd la 
cînd încep 
reche...

ceas...
să ducă

bo
de 
pe

0 — Anul trecut mai 
aveam încă două mori de 
vînt pe acest deal, poves
tește un proprietar, dar 
una am demolat-o.

— De ce ?
— Pentru că pentru 

era >.tnt prea

Q Un industriaș 
gat, aflat pe patul 
moarte, îl primește 
medicul său cu zîmbetul 
pe buze:

I —Nu-mi spune nimic, 
• doctore. Știu, sînt salvat!

— Intr-adevăr, răspun
de medicul, surprins, Sîn- 
teți salvat. Dar cum ați 
constatai asta 1

— După mutrele nepo
ților mei...

sflrștl, de iert 
cineva.

două mori 
puțin...
0 — In

'sînt și eu
— Cum așa ? I
— Aseară, soția a spust 

cineva să ducă gunoiul...

0 — Tăticule, care es
te organul cel mai lipsit 
de sensibilitate din cor
pul omenesc ?

— Nasul, dragă. Bunica 
l-a dus toată viața 
nas pe bunicul, fără 
acesta să simtă..

de 

ca

»

1

0 Un client, nemulțu
mit, către piciorul Care 
îi făcuse portretul:

— Dumneata consideri 
ăsta o operă de artă ?

.— Dor dumneata — 
ripostează pictorul — te 
consideri o operă a natu
rii ?

0 Cu ocazia unor să
pături arheologice, po
vestește un istoric, a fost 
găsită o monedă de un 
penny datînd din anul 
1595. Contînuînd săpătu-

0 Tînărul proaspăt_ că
sătorit se destăinuia unui 
prieten:

— Cred că soția mea 
ziu e atît de gospodinl 
cum se lăuda înainte de 
nuntă...

— Ce te face să crezi i 
a sta ?

— Ieri am văzut-o în- 
cereînd să deschidă un 
ou cu o cheie de conser
ve. „
Culese și prelucrate de 

IIJE LEAHU

’ EXCERPTE
w

I
) ORIZONTAL : 1) Ob-
I servator indiscret prin 
J grădinile suspendate ale 

lumii ; 2) A lumina cu 
» mult lux tenebrele veș- 
| niciei; 3) Cu o eferves- 
» cență structurală de o- 
| bicei dezechilibrată; 4)
» Crîmpeie de viață dinir-o 
I lungă poveste — Probe 
* minore într-o culpă disi- 
| mulată; 5) A face
J un popas temporar pe 
k calea victoriei — Că- 
I dere intempestivă pe to- 
J boganul vieții;. 6) Con- 
| fidente indiscrete ale șoap- 
» telor inimii — Refugiu 
J estival cu program bu-
| colic ; 7) Eleijiente esen

țiale în determinarea ho
tarului ! — Formula pen
dulului într-o interpreta
re puerilă — Literat ad- 
hoc în dublă ipostază.!; 
8) Emisiune vocală eu 
pronunțate caracteristici 
velare ; 9) Specialist în 
acupunctyri pentru tra
tamentul metehnelor ; 19) 
„Brîul pe opt” într.un 
fascinant decor marin.

VERTICAL: 1} Mediu 
galactic oferind indiscre
ții de anticipație ; 2) Roi 
de confetii la balul pa
parudelor ; 3) Cuprins de 
vibrații spasmodice, în
soțite de o paradoxală 
exudatie : 4) Elemente ne

gative predispuse unor 
zdravene săpunelî — Ex
presia iubirii exclusivis
te a poetului; 5) Platoșe 
de lut pentru lacrimile 
cerului — Slovă prăful-. 
tă ieșită din vîrf de pea- 
nă ; 6) Imagini femini
ne de dincolo de tabu
uri — Pană apărută pe 
un drum cu circulație în 
bhisă; 7) Personaje cen
trale ale unui roman de 
actualitate ! — Păstrat a- 
semeni secretului lui Po- 
lichinelle ; 8) Cu fulgi de 
nea dintr-un nor de li
nă — Personaje secunde 
ale statuilor ecvestre ; 9) 
înveșmîntat în albul can- 
dorilor de crin — Strop 
moldav de sînge albas

tru ■; 10) Specie de urzi- | 
că utilizată în terapia j 
metehnelor.

VASILE MQM)DET |
1

DEZLEGAREA |
CAREULUI „DECELĂRI" * 

APĂRUT IN ZIARUL ț
NOSTRU DE |

SIMBATA TRECUTA : |

1) MATEMATICI ; 2) A- * 
CERA — OLAN ; 3) TA- I 
SA — SPART; 4) USl *
— STI — TI ; 5) RATA- I
CIRI — I ; 6} A - A- J 
PARENTE; 7) TT — •
ALB — SET ; 8) ORARE f
— DUNA; 9) REST — ‘
PILOT: 10) ÎNȚELEGE- I 
RE. J
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ANIVERSARI
• DIN partea părinților,

bănicilor, frățiorului Cos- 
tttln, astăzi cînd ți se' des. 
cblde a 18 petală de tran
dafir al vieții. dragă Ga. 
briela-Sitnona Haida, îți 
arăm sănătate, fericire și 
„La mulți ani (7467)
. • CU ocazia împlinirii a 
60 ani, soția Maria, fiica 
Ga br to! a și ginerele Aurel, 
urează lui Neacșu Voicu 
multă sănătate; fericire și 
un călduros „I,a multi ani”.

’ (7336)
PIERDERI

• PIERDUT legitimație 
nr.‘ 516 handicapat, abona
ment transport local, nr. 
516 și adeverință PECO 80/ 
11,76/18. 06. 1992 pe numele 
Pop loan. Se declară nule.

«. PIERDUT cartelă ali
mente, eliberată de Aii- 
mentara 38 Hunedoara, pe 
numele Toader Nicolae. Se 
declară nulă. (7339)

; • PIERDUT cartelă ali
mente, eliberată de. Aii. 
mentara 65 Hunedoara, pe 
numele Milialescu Mihai. 
Be declară nulă. (7340) 

’ • PIERDUT cartelă ali
mente. eliberată de Ali
mentara 65 Hunedoara, pe 
numele Știrb Ștefan. Se 
declară nulă. (7341)

• PIERDUt cartelă ali
mente, eliberată de Ali
mentara 8 Hunedoara, pe 
numele Ltikacs Livia. Se 
declară nulă (7343)

VINZARI— 
CUMPĂRĂRI

_• IMPORTATOR direct 
vindem, cu adaos coinercial 
0, ulei motor din Import 
(Diesel și benzină) Ia cele 
măi avantajoase prețuri. 
Deva; tel. 623488. 625493.

(7185)
• VIND apartament 2

eamere, str. Liliacului, et. 
». Telefon 625333. (7183)

• VIND TV Panasonic, 
Instalație satelit, fotoliu pat, 
mașină; spălat, aspira
tor,, mobilier divers. Tel. 
95712700.

• VIND garsonieră Goj. 
du, Zamfireșcu, bl, Q 4, ap. 
30, zilnic 18 -20. tel. 623653.

(7331)
• VIND apartament 3. 

camere, confort I, Astoria.
Deva. tel. 6137.10. (7445)

; • CUMPĂR cărți medi
cină din tematica pentru 
secundariat. Deva. tel.
613710. (7445)

• VIND compresor cu in
stalație completă pentru 
bere. Mperiă. tel. 660195, 
după o - 1. (7329)

•’ S.M.C. .VEL1F1CA De
va vinci; și transportă ma
teriale dc construcții. în
chiriază tractor și efectu
ează transport mărfuri în 
condiții avantajoase. In
formații tot. 620036. 629078.

- ■ (7251)
• \ r,\D casă, curte, ga

raj, dependințe, grădină, 
gaz metan, canalizare. De
va, Călugăreni,. 55, tel.. 
61GP0. după ora 17. (7171)

• îi ND urgent garso
nieră. gaze, parchet.«Deva, 
cartier Dacia, str. Al. Plo
pilor bl. G 2. et. l.’ap. 19 
preț con venalul, zilnic în
tre orele 9—20. (7247)

• VîND casă cu grădină, 
corn. Certei, sat Noîag Re. 
ați) Deva. tel. 625127 (7258).

• VEND player Orion, si- 
^ilat. jnpone». cu teleco-

camere, Micro 15. Deva, 
tel. 628141, după . amiază.

(7452)
• VÎND butelie aragaz.

Deva, tel. -614271, după 
ora 20. (7450)

• VÎND mărci, dolari, fo-
rinți. Deva, tel. 617859, 
621161. * (7447)
• VIND apartament pro

prietate 3 camere, cărămi
dă, et. 4. Deva, "Minerului 
tel. 621477. (7454)

• VÎND instalație recep
ție satelit, completă. Deva, 
tel. 613167. (7453)

• VÎND apartament 2 
camere, proprietate, zona 
teatru, et. 2. Hunedoara,- tel 
715383, după ora 17. (7337)

• VÎND țiglă, lemne de 
construcții, moară cu cio
cane, uși și geamuri noi — 
azan de baie. Tel. 95/633353.

. (7457)
. • VÎND-mobilă din lemn 
masiv sculptată, stil vechi 
„Ludovic”. Sat Jeledinți, 
nr. 23, informații Deva, tel; 
621565. (7460)

• VÎND; apartament două
camere, zona gării, et. 1, 
decomandate. Deva, _ tel. 
613784, 614024. ' (7462)

• VÎND apartament 2
camere, Bălcescu, bl. 22, 
ap. 18, Deva. (7469)

• VÎND urgent aparta
ment 2 camere, Micro 15, 
zona „Orizont”. Deva, tel. 
628901, după ora 19. (7468)

• DE VÎNZARE : camio
netă Mercedes 207 D, fa
bricație 1984, Volkswagen 
Passat Kombi, Diesel, fa
bricație 1987. Tel. 614150.

(7476)
.• VÎND urgent aparta

ment 2 camere, et. 1. Deva, 
Țel. 616986. " (7477)

• VÎND apartament 2
camere, et. I, bulevard. Tel. 
618613, 612585. (7475)

• VIND casă, dependințe, 
curte mare, Săulești, nr. 74.

(7474)
• VÎND două fotolii și

măsuță. Informații tel. 
625664. ' (7473)'

• VÎND apartament două 
camere. Deva, centru, gaz 
metan. Telefon 992/12702.

(7<78)
• VÎND video play er O. 

rion, telecomandă. Deva, 
telefon 615313

(7479)
• VIND rochie mireasă,

model spaniol, mărimea 42. 
Deva, tel. 624872. (7471)

4 VÎND convenabil gar
sonieră, Geoagiu Băi, .Deva, 
tel. 613660. orele 18—20.

(7465)
• VIND casă, parter, e-

taj, gaze, încălzire cen
trală. Hunedoara Chizid, 
100- (6515)

• VÎND apartament 2
camere, decomandate, pro- , 
prietate. zona teatru și 
pian Frahz Wisth. Hune
doara, tel. 7.13321. (6514)

• VÎND garsonieră et. 2, 
mobilată. Ia intrarea în 
Hunedoara. . Tel. 711918,

(7342)
• VîND medicamente 

Schaparal. calciu sandoz și 
pentru ulcer, Rahitidin, Ni_ 
zatidin, Cimetidin, altele.

Hunedoara, tel. 713080. (7345)

• CALYPSO CO- 
MIMPEX SRL cu se. 
diul în Hunedoara, str. 
Carpați, nr. 39, oferă en 
gros sucuri concentrate, 
răcoritoare, cafea, bere, 
palinka, rom, lichior, 
toate la preturi avan
tajoase. (7346)

nă sau schimb eu aparta
ment sati garsonieră. Deva, 
A ,V!aic>.i. nr. 131. (7451)

• \TN1.) ..parlament 2

man.-iă nn?t 7:.ii)()0 Ier Tel.
64T8HS (7295)

0 VH’D 30 capre. 2000/
^bnc Câte n Pieței 1/10.

(7314)
0 VÎND casă cil grădi-

a VIND apartament
3 camere. Deva, tel.
622643.- (7480)

ÎNCHIRIERI
0 CAUT, în Deva, gazdă

cu pensiune pentru elevă. 
Oferte la tel. 621796, după 
ora 20.

• OFER teren pentru în
chiriat în Simeria. Tel. 
624227. (7334)

• PRIMESC elevă în gaz
dă Deva, Bălcescu, tel. 
621005, orele 16—18. (7441)

• OFER cameră pentru
închiriat, mobilată, ultra
central, pentru elevă (elev). 
Deva, tel. 617086. (7472)

• ÎNCHIRIEZ (ofer) gar. 
sonieră pentru întreprinză
tor. Deva, teL 623534. (7470)

• CEDEZ contract apar
tament 2 camere, Gojdu, 
convenabil. Deva, tel. 
627390. (7464)

• CĂUTAM pentru în
chiriat în Deva apartament 
sau garsonieră parter său 
et. 1, central cu telefort. 
Rei. la tel. 616984. (7483)

SCHIMBURI 
DE LOCUINȚE

• SCHIMB garsonieră
confort 2, centrul Timișoa
rei, cu apartatnenț - 2 ca
mere" Devâ informații tel. 
623889. (7333)

• SCHIMB apartament 3
camere cu două. Simerfa, 
Atelierului, bl. 8, sc. D, ăp. 
33, et. I, țel, 661706. (7459)

• SCHIMB apartament
2 camere proprietate per
sonală, confort I, et. 4, bdul 
Dacia, cu ap. 3—4 ' cantore, 
proprietate de stat Hune
doara, tel. 713987. (7338)

• SCHIMB apartament 2
camere, proprietate, gaze, 
dependințe, grădină, în 
vilă, Hunedoara, cu apar
tament proprietate în De. 
va. Tel. 95/711233. (7348)

OFERTE
DE SERVICII

• FILMĂRI video de ca
litate pentru diverse oca
zii. Deva, tel. 616145. (7280)
• ANAGAJ A d femeie de

serviciu Ia bloc. Deva, tel. 
616893. (7466)

• S.C. INTERCOM
SRL Hunedoara anga
jează electronist cu 
studii medii. Relații 
tel. 724232, orele 8—16.

(7344)
«■r a • **** • «
• CONDUCĂTOR aufo 

categoria B, prezentabil, 
caut de lucru. Tel. 724232. 
orele 8—16. -(7347)

COMEMORĂRI

0 AU trecut 7 ani de 
cînd

TRAIAN OPRjONI

din Hobița — Sarmizegetusa 
a părăsit fulgerător lumina 
acestei vieți.

Pe- noi, cei dragi Iui, nu , 
putea să ne părăsească. 
Noi, familia și foștii colegi, 
care l-am iubit și nu.l vom 
uita niciodată, vom. pune 
mereu o floare pentru EL, 
știind că nimeni nu-1 poate 
înlocui și că ne va fi în 
continuare greu fără el, 
zicem doar atît: Dumne-

■ zeu să-1 odihnească, iar 
amintirea lui să ne ocro
tească. (7458)

• PIOS omagiu și 
dragi amintiri la 3 ani 
de la despărțirea de 
draga noastră

JIC OLIVIA
din Chișcădaga 

Comemorarea — dumi
nică, 6 septembrie, la 
Biserica din Chișcăda
ga.

Dumnezeu ș-o odih
nească în pace !
Soțul Avram, copiii 
Cornelia, Emil, gine
rele Nîcu, nepoții Ma
rius și Cornelia. (7184)

• TRISTĂ amintire 
la șase săptămîni de 
cînd a plecat pe ulti
mul drum cea care a 
fost

CURUȚ VILM\ 
Dumnezeu s-o odih
nească în pace ! (7438)

• SOȚUL Ioan și copiii 
Neluțu, Ioana, Monica și 
Cosmina, cu inimile ne. 
mîngîiate, aduc un ultim 
omagiu neuitatei și minu
natei lor

MAIER MĂRIA,' 
dispărută prematur, acum 
șase săptămîni.

Comemorarea — sîmbă- 
tă, 5 septembrie, ora 10, 
în Cimitirul Bejari.

Dumnezeu s-o odihnească 
în pace ! (7181)

DECESE ’
0 FAMILIA Mocan Du

mitru unchi, Elisabeta mă
tușă, Ela, Cătălina. Doru, 
Neluțu verișori, cu adîncă 
durere și mult regret, de- 
plîngem moartea celui ea re 
a fost

RUȘI MIHAI
Sîntem alături de fami

lia îndoliată. Nu te vom 
uita niciodată. Odihnească, 
se în pace I ... (7182)

1n atenția agenții.or economici ț

Incepînd ca 1 ianuarie 1993 este obliga- 
j torie folosirea caselor de marcat și a cînta- J 

relor electronice. |
OGIS COM S.R.L. DEVA j

vă oferă la prețuri avantajoase : |
• case de marcat OLIVETTI |

• cîntare UWE de 10 și 15 kg. ț
Produsele se încadrează în prevederile J

I Hotărîrii Guvernului nr. 319/11 iunie 1992 și 
\ sînt aprobate de Inspecția Metrologiei de Stat.

! Modelele sînt expuse la Magazinul alimen- 1 
tar din Cartierul Oituz (telefon 621667 între 
orele 9-17).

De asemenea, OGIS COM S.R.L. vinde 
en gros zahăr import Brazilia din sfeclă la 
prețul de 217 lei/kg. (6960)

i

In atenția cititorilor ziarului 
„Cuvtntul liber”

ABONAMENTELE

»
I
A
V

î
\ la ziarul nostru se fac la oficiile poștale, factorii 
ț poștali și difuzorii de presă !
I Costul unui abonament lunar este de 140 

lei la care se adaugă taxele poștale.

j
V
î

1

S.C. CONFECT SERVICE
transturiSm SRL

gă
din Deva, bdul Decebal, 

Pati-Bar)
bl. N parter (lin

Istanbul, cu au-Organizează excursie la
tocar IVECO, în perioada 13—16 septembrie 
1992.

Preț informativ 12 500 Iei (6951)

*

i
1

*

»

DIRECȚIA GENERALĂ A FINANȚELOR 
PUBLICE SI CONTROLULUI FINANCIAR DE 

STAT HUNEDOARA — DEVA

str. 1 Decembrie nr. 30, tel. 619544,

vinde prin licitație publică în data de 29 
septembrie, ora 10, la sediul direcției un număr 
de 4 (patru) autoturisme :

Dacia

Dacia

Dacia

1100

1300

Break

Opel Ascona

Informații suplimentare se obțin la telefo
nul 619544/132. (1034)

x

S.C. PRODIMPEX — COM SRL DEVA 
str. Libertății, bl. L4 ; parter; Telefax 612145

VINDE EN GROS

• zahăr
• țigări Viceroy, Flash, Winchester
• ciocolată — Ungaria
• camere — auto 165—13 Korea
• Mori — cereale. China, 180 kg/h
• pantofi damă Siria
• mese și scaune din plastic Italia.

CAUTĂ

I
II 
i
I
I 
I
I
I
!
I 
i
I

I-
1

A
I

închiriere de apartament et. 1—2, parter 
sau casă 2—3 camere în Deva, zonă centrală, cu ( 
destinație birouri. (CEC)

ț
FILIALA ELECTROCENTRALE DEVA 
aduce la cunoștința tuturor locuitorilor din 

orașul Deva că au fost .efectuate reparațiile și ) 
_ ________________ 11Î»

i

I
’ > - 1 verificările la magistrala de termoficare Mintia > 
t — Deva, dar nu se va livra apă caldă și căldură i 
L pînă cînd RAGCL — Deva nu va plăti întrea- 1 
!ga datorie ce o are către unitatea noastră, în A 
sumă de 226 035 00.0 lei. (1036)

I 
I i 1

......................... j
i înscrierile și informațiile suplimentare se \ 
pot lua la telefon 95/651092 de lă dl Ciocan j 

^Remits. . (1026) j
l (

SOCIETATEA COMERCIALĂ 
„CRIȘBUS" S.A. BRAD 

Efectuează excursii la Istanbul 5 zile, 
i’ preț 9 000 lei, cu plecare din autogara Brad, 
/în data de 06.09.1992 și Ungaria la BEKES- 
CSABĂ, cu plecare în 13.09. 1992, durata 2 
zile, preț 2 500 lei.
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