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IN ZILELE DE SĂRBĂTOARE

I Iată o urare pe care cut-o și in 1992, un. răs» 
v-o dorim și ' ne-o jjuns ronepetia această 

' dorim din . toată' "ini- -întrebare; Pentru oricine 
mau Au fost mutte. com- este limpede că binele 

1- ptexe și dificile proble- nu ne vine dip afară, ci 
mele anului 1992, îneît ,trebuie, să-l < bl îm-
există suficiente motive preună cu insistență, con-

i ca pe 1993 să ni-1 dorim . secvență în muncă, cu 
• mai bun sub toate aspec- forțe creatoare proprii, 

tele — politice/ economi- indiferent de opțiuni po-
I 
I cială. Chiar dacă ne duș

mănim . cu înverșunare, 
esențial este să găsim 
puncte comune de co
municare pentru a: ieși 
din impas și din haos, ac
tuala conjunctură interni, 
și internațională fiind un 
serios semnal de alamă 

controlate a^pSuțurilor ia d® chemare la recon- 
mărfuri și servicii, spe- “ —
cula a luat aVînt nemăr
ginit, ca și la comerțul 
Uieît, s-a adîncit nejusti
ficat, fără acoperire în 
muncă; decalajul între 

i- -bogați și săraci. Există 
deck avînd în vedere ă- 
ceste considerente, • te
meinice motive ca să spe
răm intr-un An Nou 1993 
mai rodnic din toate 
punctele de vedere.

O realitate, vrem 
vrem, se impune

la nivel național cit 
județean, economia 
situat il_ * _
ția a luat proporții ne
bănuite, viață a cunoscut 
o accentuată - degradare 
pe fOndtil Creștet-ii. ne-

• Magazinele alimentare, aparținind S.C. „Alimen
tara" S.A. ver fi închise în zilele de 1,.2’și 3 ianuarie 
i993.’ Aprovizionarea se va putea face în 31 decembrie 
ă.cl, cînd voi funcționa după orarul normal.

(9 * Unitățile de desfacere a pîinii, aparținind S.C. 
„Cetate" Deva: în 31 decembrie — program normal, în 
1 ianuarie închise, în 2 ianuarie, toate magazinele pro
prii, inclusiv cele de incintă vor desface pîine între o- 
reie 7—14; în ziua de 3 ianuarie — închise.

£ în intervalul 1—3 ianuarie, va deservi populația 
farmacia „Diana", din strada 22 Decembrie, bloc 41.

. •A rvice-ul din stradă 22 Decembrie va oferi 
servicii în 31 .decembrie, pîriă la ora 15,00. în intervalul 

•3 ianuarie -- închis.

ciliere, la acțiune, goana 
după căutarea de vinovâțf 
aducînd .numai deservi
rii jhecărpia' și.întreirii 
națiiihi in ansamblul său. 

Nu este ușor' să ne re
venim, să ne găsim lo
cul ce ni se cuvine și-l 
merităm în rîndul na
țiunilor lumii. Atîta vre
me cît ne vom subestima 
capitalul propriu social 
și material, cît vom sta 

nu* cu mina întinsă spre ma- 
vrem, se impune acum 
de-la sine: președinții, s“! **^_**®* 
guvernele și miniștrii c®*®* 1,6 doresc rii
trec, dar problem- grele 
șl d pentru po
por r; în ciuda ori
căror. platforme și pro
grame amețitoare pre
zentate in campaniile e- 
lectorale. Să fie oare a- 
ceasta ■' soarta pe f wwe

. i he-o aseriiăm și . ,.ne-a 
J hărăuil-o Dumnezeu?.
V '

a

celor ce ne doresc 
fim permanent o -piață 
de -desfacere a mărfurilor 
sau a gunoaielor Occi
dentului. Fără a subes
tima rolul comerțului în- 
tc-o economie do piață, 
un. lucru este deosebit de 
important și anume acela

. REDACȚIA

Cu prilejul Anului Nou 1993, adresăm tu* 
turor cititorilor, colaboratorilor, tipografilor, 
lucrătorilor diat-domeniul difuzării presei și 
oficiilor poștale sincere felicitări: însoțite de 
tradiționala urare „AN NOU FERICIT 1“

Și la Anul care vine 
Să 'dăpn numai vești bune l

Redacția „Cuvîntul liber" Deva

• Magazinele alimentare, aparținind S.C, „Mercur 
CorVmex" S.A„ vor avea următorul program: în zilele 
de 29—30 decembrie a.c. între orele 6,30—20,00. în ulti
ma zi din an, respectiv în 31. decembrie 1992, vor fi des
chise între orele 6,30—19,00. în 1 ianuarie — închise, in 
ziua de 2 ianuarie vor fi deschise între orele 7,00—13.00, 
iar în 3 ianuarie — închise.

• Magazinele de pîine, aparținind S.C. „Panicor" 
S.A. Hunedoara, vor fi deschise joi’, 31 decembrie’ de la 
ora 6,30 la 21,00; în. prima zi a Anului, Nou — închise, 
iar în 2 ianuarie *93 vor funcționa intre orele 8—13,00. 
Duminică, 3 ianuarie — închise.

• In zilele de 1 și 2 ianuarie va fi deschisă pentru 
populație farmacia „Alfa**, (nr. 6), situată vizavi* de 
poștă. în 3 ianuarie, urgențele vor fi rezolvate de farma
cia particulară „Lu-ka* de la Policlinica cu plată, si
tuată în zona pieței „Obor".

STAȚIILE DE BENZINA

- Va funcționa non-stop stația de la Sîntuhalm. Cele
lalte stații din județ vor O închise în ziua de V ianuarie, 
în ziua de 2 funcționînd între orele 8—12,00.

Următorul număr ai ziarului nostru va 
apare marți, 5 ianuarie 1993.Căutăm, cum am ’ fă- (Continuam în pag. a 2-aj

Spectacolul Irozilor — un impresionant obicei de 
sărbători prinde iarăși viață.

Foto PAVEL LAZA
T

— - plimbările prin locul vestitei debar- ; ■
cari americane în Nbrmandia celei

Despre cele sfinte ’— oricînd, dar 
mai cu seamă in ‘preajma sărbăto
rilor. Zilele din urmă mi-au adus 
experiența cunoașterii unuia dintre 
adolescenții care, prin învățătură, se 
imțtaza tn tainele religiei. -Că tine— „ 
rii au asemenea preocupări, nu mi ‘prilej de reușite spectacole de varii 
șe pare dincolo de firesc. Nici chiar 
dacă ei și le-au formulat deschis, 
prin orientarea spre seminar î- 
naintea lui decembrie 89, dată care, 
trebuie șă recunoaștem, a împărțit 
timpul, pentru mulți, în „înainte de 
intrarea și după intrarea în biseri
că".

Interlocutorul meu este elev în a- 
nul IV al Seminarului Teologic din 
Caransebeș. Dar :nu tocmai statutul 
său de învățăcel intr-ale credinței 
in Dumnezeu m-a decis să-l trans
form în personaj gazetăresc. Ci uri 
alt statut, deviat din primul — a- 
cela de component al unui cor ta- nuat cu repertoriu ortodox ?! Dar

lentat și în plină afirmare. Atribu
tele au pe de-a-ntregul acoperire în 
realitate. Cea mai recentă recunoaș
tere publică o constituie participa
rea la cunoscutul festival „A Caen,. 
a paix“, un festival pentru tineret.

■ genuri :■ muzicale (cu concerte rock, 
, rap) sau de teatru (actori și mario- 
• nete). Opțiunea organizatorilor pen- 
, tru corul tinerilor seminariști bă- 
i nățeni nu este nici pe departe ro- 
: dul hazardului ci, dimpotrivă, al
■ unei serioase și prealabile audiții.

Talentul născător de valoare a
■ deschis tinerilor coriști porți spre 
•, tărîmuri pînă nu.de mult doar vi-

sate. Ce alt decît. tărim de vis să 
! însemne catedralele din Orleans și 
. Munchen, unde ei au concertat,?! 

Dar celebra Notre Dame, în fața că
reia s-a încropii un spectacol spon
tan, deschis cu „Ave Maria“ și conti-

de-a doiiâ’ coriflligrațli mondiale ? 1 
Popasurile în muzee celebre ? / Șase 
zile la Caen, apoi două la Orleans 
șt- altele la Munchen ? ! Minată, de 
curiozitate^- am întrebat asupra redcr 
țiel din partea auditoriului. „Pliri- 
geau" mi-a răspuns Florin-, noroco
sul seminarist, membru al corului 
și partener al meu de discuții, „l-a 
impresionat la lacrimi armonia pie
selor ortodoxe de rezonanță".

Carul împletește patru voci ale 
celor 36 de componenți. Iar reper
toriul este pe măsura cîntăreților și 
a dirijorului — părintele director 
Nicolae Delean — bogat și armo
nios, altoit nu doar pe muzică bi
sericească ci și pe cea patriotică, 
populară sau universală.

Justific rîndurile de mai sus prin 
datoria morală a recunoștinței în 
fața harului. Și de harul seminariș
tilor din Caransebeș au avut și vor 
avea bucuria împărtășirii numeroși 
cititori ai noștri.
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a bunicii unde Moș Crăciun»
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cunoașteți pe soția mea? 
— Nu. Nu am avut 

plăcerea s-o cunosc...
— Dar de unde știți 

că asta-i o plăcere 7 I

că fără o producție ma
terială competitivă nu se 
pot concepe progresul 
și prosperitatea. Iată 
ce așteptăm ca 1993

In camera cea mare
aducea mereu brăduțul încărcat de globuri străluci-! 
toare, bomboane cu staniol multicolor și luminările]

Ce spui lui Moș 
Crăciun pentru cadoul 
primit 7

— Mulțumesc tăticule!

Un an 1993 mai bun! î
toate planurile pentru <, 
fiecare salariat, țăran, șco-1 
Iar sau pensionar. Cu J 
credința că un asemenea ■ 
deziderat va fi realizat, I 
pășim în 1993 mai în- J 
crezători în forțele pro- | 
prii și cu nădejdea că« 
Dumnezeu ne va călăuzi I 
pașii pe calea cea bună., 

Bilanțul anului viitor | 
ne va arăta dacă .am fost J 
sau nu mai buni, mai » 
vrednici sau, dimpotrivă, | 
încrîncenați în ambițiile J 
de a adinei sărăcia și hao- | 
sul. Lumina va învinge, « 
sperăm, întunericul din I 
fiecare, făcîndu-se voia J 
Domnului, regăsindu-ne | 
echilibrul și normalitatea. I 

Fiind alături de citito- J 
rii săi, redacția ziarului | 
„Cuvîntul liber" va, i-» 
lustra, cum a făcut-o și I 
pînă acum, cu veridici- ] 
tate, modul cum vor e- | 
volua fenomenele poli-' 
tice șt economlco-soclale > 
din viața țării și a jude- | 
țului nostru, în dialogul ] 
permanent ce-1 purtăm I 
reflectând cu consecvență « 
adevărul și onestitatea. |

»

J fie un an de muncă rod- 
- nică, cu mai multe pror 

2 . . i de
satisfacții și împliniri pe

Inica, cu mai mune i 
duse de calitate, plin

* ‘ ............ “ ' ‘

Moș Crăciun nu a

Sfaturi practice de
Revelion

Invitat fiind să petreceți 
Revelionul, 
intrare, și așa gazda 
așteaptă, sau chiar 
sunați, faceți-o mai insis
tent sau, dacă nu, bateți 
puternic în ușă sau geam, 
Intrucît gazda ar putea fi 
ocupată cu -alte, treburi și 
să recepționeze mai greu 
sosirea dumneavoastră.

— O —
Da Intrarea în casă, 

vă ștergeți picioarele, 
doar noroiul este un semn 
al belșugului, mai ales cînd 
este întins pe covorul 
proaspăt curățat.

— O —
Nu scoateți 

paltonul, șuba, pălăria 
căciula. Vă va veni 
lesne la plecare.

— O —
Așezați-vă cît mai 

proape de orchestră, avînd 
posibilitatea să comandați 
cît mai multe sîrbe.

— O —
In cazul magnetofonului 

sau al casetofonului, ma
nevrați butonul pentru so
nor la limită maximă.

nu sunați la 
vă 

dacă

nu 
că .

pardesiul,
sau 
mai

a-

— O —
La dans, luați vecina 

masă, țipați și fluierați, 
să vadă toată lumea cît 
bine vă distrați și 
de viață sîriteți.

— O —
In timpul dansului, strîn- 

geți cît mai bărbătește par
tenera, mai ales cînd e alta 
decît soția d-voastră, a doua 
oară riscînd să nu o mai 
puteți prinde.

— O —
Dansați cit mai modern, 

arătîndu-vă toată priceperea 
și extravaganța. N-are a 
face dacă luați partenerele 
de la dansatorii din jur, 
așa-i la petrecere.

— O —
Călcînd partenera pe pi

cioare în timpul dansului, 
nu trebuie să vă cereți 
scuze — mai ales dacă p 
faceți cît mai des și apăsat.

de 
ca 
de 

ce om

nici nu 
că !...

s-a măritat în-

suave prinse de rămurele ce se aplecau sub greuta-i] 
tea podoabelor, în camera mare în care se făcea foc doar ] > 
cu Ocazia Sfintelor Sărbători, mirosul rășinii de brad1 
se amesteca cu dulcele miros al gutuilor mari și gal-!

!
—   -—   6“* »!
bene, aliniate ca mărgele uriașe pe marginea dula- ] ■ 
----------------------------------------------------------------------qi 

•
voxuii ui scuteccie-i cuce, pus in resie, ți eram teri»!1 
cîți că această minunată veste poate să ne aducă a-j!-- J------- « _! 1-------î!, j|

Nu este Crăciun în care să nu mă întorc cu gîrt- » 
■ ■ ■ .1.1.. m: i_.__i. i;

fără griji, astăzi cu tristețe. în suflet mă]i 
............ - ‘------------------------------!

• Nepotul îi face bunicii 
urări cu prilejul sărbăto
rilor :

— îți doresc sănătate, 
bunico, fericire și mulți 
bani, ca să-mi poți cum
păra bicicletă I™

• - Ei, 
petrecut

— Ca 
nunat!

Mimi, cum ți-ai 
luna de miere? 
de obicei: mi-

pe patul de

pulul, în fața dulcețurilor și a compoturilor, borcane» 
ce parcă ascundeau și ele misterele iernii. Ani la rlndî 
Bunica ne povestea iar și iar taina zilei de Crăciun] 
și parcă vedeam în fața ochilor pruncul născut, ta-i 
văluit în scutecele-i albe, pus în iesle, și eram feri-]

• — Costică, tu crezi că 
există viață inteligentă in 
Univers ?

— In universul tău in 
nici un caz!_

tîtea daruri și bucurii.

dul la acele seri ale copilăriei și pentru că toți net 
Întoarcem cu gîndul la clipele frumoase de cînd e-J 
ram f " .......................................... “ '

se vor gîndi cel cîțiva copii pentru cărei
• acest Crăciun nu a adus nici brad, nici jucării și] 
! bucuria nașterii pruncului Sfînt nu a fost cunoscută]
! de ei... pentru că Moș Crăciun nil vine pentru toți...!

INA DELEANU, ]!
Deva i!!E

O — Domnule director, 
consider efl leafa pe care 
o primesc nu e pe măsura 
muncii pe care o pres
tez.

— Așa consider și eu, 
Popescule. Totuși, nu te 
pot lăsa să mori de foa
me...

• Tînăra soție, 
blndu-se nervoasă 
casă, li spune prietenei 
sale:

Și soțul meu încă 
n-a venit! Precis e la 
femei 1...

— Lasă dragă! Nu te 
gîndi la ce-1 mal rău. 
Poate l-a lovit tramva
iul !„.

plim- 
prln

• Soțul 
moarte li spune soției:

— Neluța, promite-mi 
‘ cucă te vel recăsători 

Marin 1
— Cum așa 7 Am 

zut că-1 urăști!
— Tocmai de aceea I

cre-

!

— O —
Dacă sînteți cu soția, mai 

lăsați-o în pace cu dansul, 
o puteți face și acasă.

— O —
în timpul dansului, cin- 

tați odată cu muzica și cit 
mai tare pentru a vă pu
tea auzi toată lumea și pen
tru a acoperi eventualele 
bătăi în tavan și pereți ale 
vecinilor de apartament.

— O —
In cazul cînd vi se dez

leagă unul sau ambele și
returi de la încălțări, spri
jiniți. piciorul pe scaunul 
vecinului, care lipsește mo
mentan.

— D —
Dacă știți un cîntec sau 

un fragment, cîntați-1 cît 
mai des, chiar dacă e în- 
tr-o limbă străină și nu-1 
știți corect, n-are a face, 
și așa nu o să vă asculte 
și nici n-o să vă înțeleagă 
nimeni.

Dumneavoastră o

• — Dragă vecină, slnt
“ I cauzatare necăjită din i 

fiicei mele,
— De «e7
— Prietenele ei 

deja divorțate, iar

Cearta dintre cei doi 
toți atinge punctul cul
minant:

— Mai bine m-aș fi 
măritat cu diavolul!...

Căsătoria Intre rude 
ie apropiate e in- 
ă de lege! adaugă

— O —
La masă mlncați cu poftă, 

mestecați bărbătește, cu 
toată gura și chiar Bred 
nînd o melodie îndrăgită. 
Murătura nu o tăiați eu 
cuțitele, oxidează șl nu 
prea taie, ci procedați mai 
practic, muțeați cu toată 
puterea din murătură, mal 
ales că stați bine cu dan
tura, nu trebuie șă vă Je
nați că împroșcați vecinii.

Culese și prelucrate de 
ILIE LEAHU

Selectate fi prelucrate de 
IOAN JURA, 

Deva

i.»

frecată :

nWAWrV?

tot

URĂRI
ORIZONTAL : 1) Gu mulți ani înainta!) 

2) La mulți ani odată I... — ...și la mai 
mare 1 j 3) Poftă mare I — Gasă de fil
me ; 4) Parfumat și... înțepat — Aur In 
pahare I (sg.) j 5) Spus cu paharul plin 1
— Tot înainte ! — Anul din urmă!... ; 6) 
...la o bucată de tort — Date din suflet!...
— ...cîteva cadouri I; 7) Merg la mare!...
— ...și la mai mare!; 8) La mulți ani! 
(pi.);... 9) ...Petrecuțl cu plugușorul — 
Pentru la mai mare! 5 10) Tare ca pia
tra !... — ...șl La mulți ani f (pl.).

VERTICAL: 1) Să vă fie de bine I | 2) 
Gu mulți ani!... — ... Tot înainte! 1 3)
Sus paharul plin! (fem.) — Belșug și bo
găție 1;... 4) ...Pe unde s-a trecut cu plu
gușorul,.. — ...O floare cu măsură 
înainte !; 5) La poftă bună !j... 6) ...pu
țin suc ! — Pentru somn ușor !„. — 
trage plugușorul (reg.)| 7) Bun venit 1—
— ...e la masă 1 8) Ultimul spartan — 
Noroc la masă Li... 8) ..J0 cel ce vă urea-

că;... 10) ...tu • seară înainte (var.)... 
«Numai fericire I

Dicționar : iga.
VASILE MOLODEȚ

DEZLEGAREA CAREULUI 
„COLINDE DE CRĂCIUN" 

APARUT IN ZIARUL NOSTRU 
JOIA TRECUTA 

1) DAMIAN — OPT 5 2) IJAG — ©RARI | 
3) MUREȘIANU; 4) ANA — EA© — 
NMj 5) UTAN — ȚI GA; 6) IROD - 
MELIN ; 7) VIN — SASE — I; 8) E — 
JVAȘeANUț 9) LAȘI — TUNA; 10) 

— ADY.

MATIN DOUA MUTĂRI
Controlul poziției > 

alb : Rh4, Dgfl, Na8 
negru : Rhl, Db7, Gd8, p : h2

Soluția problemei din joia 
E>b2 I G 
Gc3 mat

.srVTrvrirrrrrrrrrrirrr.



CUVÎNTUL LIBER ! ’

Programul Televiziunii
JOI. 31 DECEMBRIE

PROGRAMUL I

• 10,00 Tradiții • 10,30 Dimineața co
piilor • 11,30 Desene animate a 12,30 În
chiderea programului a 18,00 Film serial. 
„Bonanza" a 18,50 Mîine anul se-nnoiește ! 
a 19,10 Am fost, în oglinda timpului... a 
20,00 Desene animate a 20,30 Actualități 
a 21,00 Urarea de Anul Nou a președin
telui României, domnul Ion Iliescu, a 21,10 
Plugușorul a 21,30 PROLOG oferit de 
Eugen Dumitru și Dan Manoliu. a 21,34 
INVITAȚIE LA CARNAVAL făcută de 
Ioana Bogdan (realizator), Octavian Sava 
(scenarist) și Florin Călinescu (regizor). 
Îndărătul fiecărei măști veți recunoaște 
interpreți îndrăgiți, care in ordinea apa
riției lor vor fi: CICERO — Nicu Constan
tin intr-un dialog cu Nino Anghel ; MA
JORDOMUL — Tomy Cristin a 21,40 
CAMPIONII RAPP-ului : Trupa de copii 
„TROMPI" din Timișoara de sub condu
cerea lui Alin Kiedi a TARZAN — fiul 
Junglei — Alexandru Arșinel se va în- 
tîlni cu soția sa „Jane“, care nu e alta 
decit Stela Popescu. Dialogul lor a fost 
surprins de Mihai Maximilian a 21,50 
EUROVISION ’93 : prima melodie care 
concurează pentru a reprezenta muzica 
ușoară românească la acest concurs in
ternațional. Prezintă Tedy Dumitrescu a 
UN NEÎNCREZĂTOR — Sebastian Pa- 
paiani. Ii țin companie Nino Anghel, Dra- 
goș Mirzan, George Ulmeni, într-o fante
zie comică semnată de Petre Bărbulescu 
a 22,00 CARNAVALUL CONTINUA ! Ta
mara în voiaj — Tamara Buciuceanu-Bo- 
tez însoțită de Radu Stoenescu. Versurile 
cupletului de Aurel Felea, Aranjamentul 
muzical Dan Ardelean a 22,08 OASPEȚI 
DE PE PLAIURI MdLDOVENE: Sofia 
Vicoveanca, Daniela Condurache, Mioara 
Velicu • -FANeTșF MANDIGA : Ștefan 
Bănică și Rodica Popescu-Bitănescu in
tr-un „Joc erotic", imaginat de Tudor Po
pescu a 22,20 EUROVISION ’93 : a doua 
melodie a ALȚI OASPEȚI LA CARNA
VAL : a MEDEEA. Maia Morgenstern ne 
explică de ce plîngea celebra eroină an
tică a Lamento — musical de Gabriel Ba- 
sarabescu a Sir Alexander Mc. Arschynel 
ne împărtășește — în scoțiană — impre
siile sale din România a 22,40 a STROE 
și VASILACHE. Cu prilejul împlinirii a 
90 de ani de Ia înființarea „Orei vesele". 
Emilia Popescu și Ștefan Bănică jr. vor 
interpreta cîteva momente din reperto
riul celor doi cunoscuți comici a OAS
PEȚI DIN C1MPIA DUNĂRII: Floarea 
Calotă și Liviu Vasilică a „La meme Jea
nette", care de fapt e aceeași inegalabilă 
Stela Popescu a 23,00 a EUROVISION 
*93: a treia melodie a UN PROASPĂT 
DISIDENT în persoana lui George Mihăi- 

ță, interpretând un monolog de Radu 
Stănescu a O SUD-AMERICANA născu
tă mai în Est și care se numește -Marina 
Voica a CONTELE DE SAINT-GERMAI- 
NE, care cunoaște secretul tinereții veș
nice și i l-a comunicat lui... Gică Petres
cu a 23,20 a MISS DALLAS care nu e 
alta decît Draga Olteană, însoțită de An
samblul de balet al Teatrului „Constan
tin Tănase". Textul poartă semnătura lui 
George Mihalache o MAI SOSESC LA 
CARNAVAL : Take, «Ianke și Cadîr — 
Alexandru Arșinel, Stela Popescu și Jean 
Constantin. Cuplet de Mihai Maximilian 
o EUROVISION *93: a patra melodie o 
24,00 o LA MULȚI ANI CU SĂNĂTATE ! 
Interpretează corul „SONG“, dirijor loan 
Luchian Mihalea o 0,03 • ȘAMPANIE 
LA OPERĂ. Toarnă in cupe Marga Huss- 
Crăciun (realizator) și Doina Anastasiu (re
gizor). Ciocnesc : Gabriela Drăgușin, Flo
rența Marinescu, Florin Georgescu, Sever 
Barnea. Director imagine Alioșa Stroian
• 0,20 REVELION CA-N. FILME! Scena
riul și regia Dan Mihăescu, redactor Ni- 
colae Modreanu • SCURTMETRAJE cu : 
Adriana Trandafir, Anca Țurcașiu, Cori
na Dănilă, Nae Lăzărescu, Vasile Mura- 
ru, Nicu Constantin, Alex. Lulescu, Iloria 
Șerbănescu, Mihai Persa, Cristian Rotaru
• 0,34 • EUROVISION *93: al cincilea 
cintec • NOUA REVOLUȚIE AGRARA 
Documentar, social educativ cu Nae Lă
zărescu și Vasile Muraru • LOVE-STO
RY CU NABADAI. Amorezi: Oana Sîr- 
bu și Gabriel Dorpbanțu • IN GHEARE
LE MAFIOȚILOR, Film de groază cu Ște
fan Bănică și Stelian Moise • ATENȚIE, 
PANTERELE NEGRE! Dans cu pantere 
dresate • SACRIFICII PENTRU ARTA 
fac Adriana Trandafir și Horia Șerbă
nescu • TREI ȘTRENGARI ȘI O ȘTREN- 
GARIȚĂ cu : Horia Moculescu, Marcel 
Dragomir, Marius Țeicu și Anca Țurcașiu
• INTILNIREA DICTATORILOR. Sta
lin : Vasile Muraru; Hitler: Nae Lăză
rescu • CE ZIC STRĂINH DESPRE NOI ? 
Iși dau cu părerea Andrd Atteke din Zair 
și Un grup de manechine de la Casa de 
Mode VENUS • DESTINUL FAMILIEI... 
STAMATE. In rolul principal: Cristina 
Stamate. Alte roluri nu mai sînt ■ TWIN 
PEAKS DANSANT. Dansează Felicia Da- 
lu. piticul ș{ alții • VIAȚA VĂZUTĂ 
PRIN PARBRIZ de către Nicu Constan
tin și Alexandru Lulescu • 1.40 ■ EURO
VISION *93: a șasea piesă muzicală • 
TRUCAJE cu iluzionistul Dan Bucfing • 
DALLASUL..., pe trei cărări străbătute 
de Matilda Pascal Cojocărița a CE MAI 
ZIC ZIARELE? Revistă a presei susținu
tă de Nae Lăzărescu și Vasile Muraru •
2,10 • EUROVISION *93: a șaptea piesă 
muzicală • VISUL UNEI NOPȚI DE... 
IARNĂ sau cînd oameni serioși se apucă 
să viseze balerinele de la CRAZY HORSE

din Paris e SEARA MELOMANILOR fă
ră... Iosif Sava, dar cu : Mădălina Mano- 
le. Sorina Dan, Corina Dănilă, Horia Șer
bănescu, Alexandru Lulescu și Cristian 
Rotaru • FINAL în care facem cunoștin
ță cu realizatorii: decoruri și costume 
arh. Georgeta Nistor; decoruri St. 3: arh. 
Teodora Dinulescu și Alex. Ionescu ; di
rector imagine George Grigorescu ; regia 
tehnică ing. Elena Golu; regia de mon
taj : Marga Niță, Antoaneta Oprea, Dan 
Dumitrescu e 2,42 • EUROVISION *93: 
a opta piesă muzicală e 2,46 e ClNTECE 
DE PETRECERE. Florentina Satmari îi 
invită pe telespectatorii care nu s-au cul
cat încă să-i asculte pe : Maria Dragomi- 
roiu, Florica Zaha, Andreea Voica, Ion 
Dolănescu, Ion Bogza și alții. Scenografia 
arh. Georgeta Nistor; director imagine 
Edviga Adelman ; regia de montaj Marie- 
Jeanne Gherghinescu • 3,00 • ALȚI IN
VITAȚI SOSESC LA CARNAVAL : ■
Magda Catone aduce un curcan din partea 
scriitorului Valentin Silvestru. Regia Ser
giu Ionescu • Stela Popescu a fost Ia o 
altă petrecere și se întoarce cam bine dis
pusă • Regele Lear are o aventură în 
noaptea de Revelion ! O povestește Tu
dor Popescu și o interpretează Carmen 
Stănescu și Mitică Popescu, nepierzîndu- 
se ocazia de a prezenta și cea de-a noua 
melodie, care concurează pentru partici
parea la EUROVISION *93 • 3,30 • BON- 
SOIR, BUCHAREST! Spectacolul de la 
Teatrul Cazino „VICTORIA", așa cum nu 
l-ați văzut încă pe micul ecran. MARIA
NA ȘOITU (realizator) și DOINA ANAS
TASIU (regizor) sfătuiesc persoanele prea 
pudice să răsucească butonul și să-mute 
pe alt canal, eventual pe bulgari! • 4,10
• EUROVISION *93: Cîntecul nr. 10 • 
S.O.S. PUBLICITATEA ! Florin Călinescu 
demonstrează negru pe alb și color că 
reclamele pot avea umor! • Al 11-lea 
cintec candidat la concursul EUROVISION 
*93 • 4,30 • SA PETRECEM P1NA-N 
ZORI cu : Ștefania Rareș, Ioana Cristea, 
Valeria Peter-Predescu, Ileana Ciuculete, 
Matilda Pascal Cojocărița, Ion ToadșJ, 
loan Chiriță, Ion Pop și Petre Giurgiu.

VINERI, 1 IANUARIE 1993

PROGRAMUL 1

• 19,00 Tip-top, mini-top • 11,00 Viața 
spirituală • 12,00 Tradiții de Anul Nou
• 12,30 Film artistic în serial pentru co
pii.- Povestea dragostei • 13,00 Desene a- 
nimate • 13,15 Concertul de Anul Nou al 
Filarmonicii din Viena • 14,30 Dacă do
riți să revedeți... • 16,50 Film serial. Bo
nanza • 17,50 Anul sportiv 1992 • 18,50 
Ocolul Pămîntului în 80 de zile a 19,40 
Desene animate • 20,00 Actualități •
20,35 Sport • 20,45 Post-scriptum la Re

velion • 22,15 Film serial. „Dallas" 8 
23,15 Actualități • 23,30 La mulți ani cu 
sănătate ! • 0,30 Dacă doriți să revedeți.»
• 1,30 închiderea programului.

SIMBAtA, 2 IANUARIE 1993

PROGRAMUL I

• 10,00 Ba da, ba nu! • u,oo Clipă și 
eternitate • 12,00 Itinerarii spirituale • 
12,20 La steaua... muzicii • 13,20 Dacă 
doriți să revedeți... • 14,00 Actualități •
14.10 Desene animate • 14,35 Dacă doriți 
să revedeți... • 16,30 Anul sportiv 1992 • 
17,30 Pe aripile muzicii... la început de 
an e 18,30 Magazin cinematografic • 19,30 
Desene animate • 20,00 Actualități •
20.35 Film artistic. „Chinezul" (IV) : Pa
chidermul • 22,15 Săptămîna sportivă. •
22.35 Patricia Kaas — scene de viață •
23.35 Actualități • 23,50 Film serial. „Vă
duvele" • 0,45 Dacă doriți să revedeți.™
• 1,30 închiderea programului.

PROGRAMUL II

• 16,00 Actualități • 16,10 Recomandări 
din program • 16,15 Desene animate • 
16,40 Film artistic. „Piele de măgar" (Fran
ța) • 18,10 Gala orchestrelor simfonice ■
19.10 Rossiniana • 20,45 Programul Te
leviziunii Naționale din Republica Mol
dova • 21,30 TVE International • 22,00 
TV5 Europe • 22,35 Ecouri de madrigal
• 23,05 închiderea programului.

DUMINICA, 3 IANUARIE 1993

PROGRAMUL 1

• 10,00 Ping, pong • 11,00 Film artis
tic în serial pentru copii • 11,30 Lumină 
din lumină • 12,30 întâlnire pe micul e- 
cran: „Tezaur folcloric” in vizită Hi 
„Viața satului" o 14,30 Actualități • 14,40 • 
Atlas • 15,00 Video-magazin • 17,10 Pom
pierii vă informează ! • 17,20 Anul spor
tiv 1992 • 18,20 Ocolul Pămîntului în 80 
de zile • 19,10 Film serial. „Dallas" < 
20,00 Actualități • 20,35 Film artistic. „Po
dul Waterloo" (SUA, 1940) • 22,40 Dumi
nica sportivă • 23,00 Teatru de buzunar. 
„Libertate conjugală", de Dario Fo șl 
Franca Rame • 23,55 Actualități • 24,0$ 
închiderea programului.

PROGRAMUL II

• 16,00 Actualități • 16,10 Desene a-
nimate • 16.35 Orașe și civilizații • 17,1# 
Serata muzicală TV • 19,45 Varietăți in
ternaționale • 20,15 Concertino • 20,43
Programul Televiziunii Naționale din Re
publica Moldova • 21,30 TVE Internacio
nal e 22,00 TV5 Europe o 22,35 Pop- 
club o 23,05 închiderea programului.

ȘCOALA DE ȘOFERI AMATORI DEVA
I
i TREN CU CONFORT SPORIT

Face înscrieri pentru seria ce începe în 
data de 20. 1. 1993 și în continuare, în fiecare

■ zi lucrătoare între orele 10—13, la sediul u- 
nității din strada Ulpia, nr. 15 (cămin T.C.M.M.) 

în orașul Brad înscrierile se fac in fiecare 
zi de joi între orele 10—12, în piața agroali- 
mentară.

Școlarizarea se face Ia cel mai avantajos? 
preț din județ.

( Informații suplimentare lă telefon 615334.
nail)

Venind in intimpinarea dorințelor publi- 
î cului călător, administrația S.N.C.F.R. a pus 
’ in circulație in relația Timișoara — Arad — 
î Deva — Simeria — Alba Iulia — Cluj-Napoca 
. un tren de călători care asigură condiții im- 
| bunătățite de călătorie. Cu același tarif pen- 
» tru trenul rapid puteți efectua o călătorie plă- 
| cută în vagoane clasa I, amenajate în mod 
j corespunzător, bucurîndu-vă de condiții op- 

v ! time în ce privește confortul, încălzitul, ilu- 
| minatul și curățenia, care sînt asigurate pe
*

întregul parcurs, de o deservire ireproșabilă 
din partea personalului C.F.R., de radioficare 
cu muzică in toate compartimentele și un bu
fet Orele potrivite la care circulă, cu plecări 
din Timișoara 8,10; Arad 9,15; Deva 11,06; Si- 

. meria 11,35; și sosire orele 14,00 la 'Cluj-Na
poca, iar la înapoiere plecare din Cluj-Na
poca 14,22; Simeria 17,11; Deva 17,20; Arad 
19,27; și sosire orele 20,25 în Timișoara, asi
gură o. călătorie agreabilă și reconfortantă, pe 
care vă invităm să o efectuați. (1412)



Pas 4

VÎNZARI 
CUMPĂRĂRI

• VlND Dacia 500, 6000 
km. preț 275 000 lei. Tel 
627854, după ora 16. (9931

• CUMPĂR bloc motor 
pentru Dacia 1300, sau 
motor defect, cu blocul îrî- 
tact. Șoimuș, tel 068125.

(1015)

• VlND drujbă nouă și
generator acetilenă. Deva, 
tel. 625101. (986)

• VlND teren intravilan,
centfal Urai, 3200 mp. Tel. 
672307.- (^69)

• SC Ardelean SRL vinde 
din stoc următoarele: fri
gidere, mașini cte Spălat, 
m ișini de cusut, încălță
minte; zahăr, etc. Dorim 
să preluăm’ in închiriere 
anartamente, parter, sau 
casă, în orașele din țară. 
Informații și ofertă: Deva, 
str. Horea, tir. 172, tel. 
618879. (962)

■ VlND xerox Canon, 
videocamera VHS C, ge
nerator curent 220 V, ce 
benzină, m vor BMW 333. 
autoc’m’on IFA. Re«adlt 
4, Volkswagen Bus IT 31 
cu motor rezervă. Hune
doara, tel. 720681. (996)

• VÎND apartament 3
camere, et, 10, televizor 
Philips, color, telecomandă. 
Tel. 626159. (991)

• VÎND mtez semigreu.
Orăștie, tel. 642551. (995)

• CUMPĂR calculator
PC'AT 286, folosit, con
venabil, vînd motor 1,8 
KW la 220'380 V.. Deva, 
tel. 619232. (994)

• VÎNP' antenă și re
ceptor satelit, stare foarte 
bună, ■ convenabil, TeL 
626279. (998)

SCHIMBURI 
OF LOCUINȚE

durere clipa despărțirii.
S-a numit

DORODICS ELENA 
născută 

BECSUK 1LUȚI 
asistență în Lupeni. Tim
pul a așternut șase săptă
mâni de crudă durere în 
tateiie fa >lîei și fiului 
tău drag Robert.

• SAL ARI AȚII de 
ta Oficiul Poștal si 
Oficiul de Telecomu
nicații Bâița sînt ală
turi de colega lor Șer- 
ban Elena, la marea 
durere pricinuită de 
decesul soțului

PUIU
și-i transmit sincere 
condoleanțe- (996)

• CU sufletele în
durerate deplîngem pe 
finul nostru drag

CORNEL SERBAN 
(PUIU) 

din Bălța, dispărut pre
matur dintre noi. Sin
cere condoleanțe și 
întreaga noastră com
pasiune pentru ’ fami- 
l’a îndoliată. Familia 
Furdui Silviu. (996)
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GRUPUL PARLAMENTAR ȘI CONSILIUL DE | 
COORDONARE AL F-jJ.S.N. DIN '

JUDEȚUL HUNEDOARA I
Adresează electoratului și tuturor locuito-î 

rilor județului nostru, cu prilejul Anului Nou j 
1993, multă sănătate, fericire și împlinirea do- ■ 
rințelor de mai bine, însoțite de tradiționala! 
urare „La mulți ani !“ |

■ ■■■ i«— —- ■■ —  ... ■ ■ - a

SC — APRO — TERA — SA SIMBRIA, I
cu prilejul ANULUI NOU, urează clienților să-1

I

I

I

I

9 9 999~ 9 9 9 9 999 9

nătate, fericire ți o colaborare cit mai fructuoasă în 
anul 1993 „LA MULȚI ANI

IN

me.se- 
maca-• 
mart- I

• SC Intercom Hu
nedoara prin magazi
nul Marlboro, din bdul 
Daeia, nr. 6 bis, vinde 
televizoare color Ney, 
telecomandă, 90 ca
nale, g iranție 12 luni, 
diagonala 51 cm. Tel. 
724232, 724251. (9504)

.-'.'riiftiW?

o VlND camion IF A 
W—50, fabricație 1988, cu 
piese de schimb. Deva, 
tel. 624401. (985)

a SC „Metalica Vesa“, 
Deva. str. Dorobanți, nr. 
34 (lîngă fabrica de mî- 
tase) vinde Ford Granada 
Combi, tamoonat față. In
formații jot erele W—14 
$i in 4 ianuarie, orele 10— 
14 Ia sediu. (979)

« VlND ieftin, en 
gros, cizme din piele, 
în mina a îl-a. te 
«tare foarte bună, im
port Germania. TeL 
Timi'oara 096429940, 

(967) .
• SC Quasar Electro- 

SRL Deva vinde tele
vizoare color Sam
sung. Waî’ham și Me
ga vision si unt olan
dez (en gros) cu 330 
lei'sachet de 250 g. 
adaos iWo. bdtjl
Decebal. bl. B. carter, 
tel. 611261. (666’9231

• TELEVIZOARE Sam
sung 12 luni g-tfSntee, a- 
cumuintori 12 V, 54 Ah, 
110 Ah, xeroat Toshiba 
vinde consignația „între
prinzătorul”, bd .i Decebal 
flfogă restaurantul. Mio
ri’:". 'rel. fi^SFO. (964) 

e VÎND vkfen Panaso
nic G-10 HQ și Tec VCR 
3n—?4, mașină Fo-d (au
tobuz) ne‘nmatriculat. R't- 
la‘ii tel. 718810. (93200

e VÎ'~D Dacia 1300. mo
tor 1400. 5000 km. îmbu
nătățiri CN.-viz’bRă în 
cu-tea spitalului, instala
ți de ”az, nouă sl televi
se- Sirius, 208. Tel. 72*360, 
dlt-rt O-a 19 (9513)

9 VlND Dacia 1300, vi
zibilă Spital. Tel. 714544, 
dtmă ora 15. (9514)

o VlND IMS eu motor 
Diesel și motor Diesel, nou. 
Tel. 618120, 613398. (1010)

o VÎND mașini de scris 
electrice, relații orele 17— 
21, tel. 647199. (989)

• SCHIMB garsonieră și 
apartament 2 camere, am
bele te Făgăraș, cu apar
tament 3—4 camere în 
Deva. Informații tei. 618789.

(992)
• SCHIMB garsonieră

proprietate, zona Flacăra, 
cu apartament. Hunedoa
ra. str. Mureșului, bl. A 
1/45. (9521)

• SCHIMB apartament 
2 camere, Gojdu, confort 
redus, butelie, cu 2—3 ca
mere, diferență (exclus Mi
cro). Deva, tel. 619232. (994)

uff.kie.
OF SERVICII

• INCOTA ATLAS REI- 
SEN Sibiu efectuează trans
port persoane și pachete 
pe ruta Sibiu — Deva — 
Praga — Numberg — Refl- 
bronn — Stuttgart, te 8 j 
ianuarie, 9 ianuarie 1993. 
Informații și înscrieri te 
telefon 618882, orele 16— 
21.

COMEMORĂRI
• La 2 ianuarie 1993 se îm

plinesc 6 luni de eînd ne-a 
părăsit pentru totdeauna 
scumpul și neuitatei nos
tru soț, tată, socru, bunic 
$i ginere

PUIU SUBA 
din Ohaba 

Dacă sufletul meu Doamne,/ 
Prea devreme Tu l-ai vrut/ 
Mingile Tu, Doamne sfintej 
Pe cei care m-au. pierdut.

(9998)
• „Cu vorbe temnoana/ 

Tot timpul ne-ai nttagîtatf 
Dar în 22 Decembrie 1991/ 
Viața ți s-a curwiT*. Al 
lăsat ta urma ta an got 
Imens, regrete multe, dra
gul nostru soț, iată șt bu» ' 
nic

FETRU PLETER
dta Șoimuș. Odteheste-te 
în pace» Familia. ?(t<H>7)

• CU lacrimi In ochi 
și durere ta suflete, 
m-ma Nom. so*ia Le- 
nU’a șl fiul Dinuțu a- 
nuntă dispariția ful
gerătoare din viată a 
-’--«ului și scumpului 
lor

• CU nemărginită 
durere regretăm dis
pariția prematură din 
viață a celui care a 
fost un deosebit om 
și un bun prieten

COBNEL ȘNRBAN 
(PUIU)

Vei rămîne veșnic viu 
ta amintirea noastră. 
Condoleanțe ■ familiei 
îndoliate. Familia Sto
ia Ionel. Remus, și 
familia Clej Dorin din 
Câinelui de Sus. (996)

SOCIETATE COMERCIALA 
DE CONSTRUCȚII, CU FILIALA 

GERMANIA
Angajează muncitori constructori în 

riile : dulgheri, zidari, fierar-betoniști, 
rugii autorizați pentru macarale turn și

I rale mobile.
Cei interesați vor trimite datele personale I 

1 și lucrările executate în ultimii cinci ani, pe > 
’ unități la C.P 381 CluJ-Napoca.
| Fiecare solicitant va primi răspuns în termen i 
| de 30 de zile. ’

I

i
i
i

(1386) |

CORNELȘERBAN 
(PUIU) 

în vîrstă de numai 36 
ani.

Inmormintarea azi, 
30 decembrie 1992, ora 
13, ■ în comuna Bă ița. 
Nimeni și nimic nu te 
vă putea înlocui nicio
dată. Dormi ta pace 
suflet bun. (996)

• FAMILIA Stoia 
Marius și Drăgan Sil
viu aduc un ultim e- 
madu celui care u 
fost *m deosebit prieten 

CORNEL ȘERBAN 
(PUIU) 

șt transmit întreaga 
lor compasiune fami
liei greu Încercate. 
Dujnnezeu să-1 ierte.

(996)

* FAMILIILE Lup- 
șo și '.fala din Deva 
aduc un wlthn otnagta 
ratai' care a fost un 
tem p-'eten

COR; Bl >ERBAN 
(PUltl) 

din Bălța, «i transmit 
pe această oale stacane 
condoleanțe și întrea
ga compasiune famili
ei îndtetate. Dumne
zeu stei odihnească.

(996)

• IN 2'ianuarie 1993 
comemorăm un an de 
la dispariția fulgeră
toare a iubitului nos
tru prieten

LUCA MOGA
din Simeria. Nu te 
vom uita! Dr. Lăda- 
riu, Po^a, Păcurariu, 
Stef in. Breia, SHviu 
SăbăU și Filip. (976)

DFCFSE
• MaMA nu mai este. 

A murit în demnitate și 
cinste așa cum a trăit. La 
numai 44 de arii flacăra 
vieții ei s-a stins. lăsînd 
doar șuvoiul de lacrimi a- 
mare. Păstrăm cu adîncă

?».

• MĂTUȘĂ Orșa A- 
na, verișorii Tuța, Ne
ta, Mar.a, Mtnodora și 
Co~nel aduc un ultim 

_ omagiu celui care a 
fost

CORNEL ȘERBAN 
(PUIU) 

dispărut prematur din
tre noi, ta numai 36 
ani. Sîntem alături de 
familia greu încerca
tă. Nu te vom uita 

’niciodată. Dumnezeu 
să-ți odihnească * In 
pace sufletul tău bun.

(996)

• FAMILIA Bânw- 
țta deplte^e moartea 
fulgerătoare a dragu- 
îte tar nepot și veri
er 
. CORNEL ^EflBiăN 

(FUiU) 
din BăRa. Lacrimi șt 
fior:! pe nwimTmul tău. 
Na te von uita nicio
dată. (999) -

••FAMILIA Șcrban 
revrată dispariția pre
matură din viață a 
drertilal lor nepot și 
vărtșur

COitMBL .5XBBAN 
ffVJU) 

din Bălța. Vai rămtae 
veșnic viu ta Inimile 
noastre. Lacrimi șl 
flori pe tmrmintul tău. 
Dumnanu să le odih
nească. (999)
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I rapidă țje distanța Timișoara Nord — Cluj- J ... ... ------ . 1
meria șl Alba iHlia 7 V

Folosiți cu încredere trasurile expres ț 
t;BANAT", care au un confort sporit și con- ( 
diții civilizate de călătorie! (1412) | -
nnz-rrv»,,, * ^*4 X v J* nm a n a I

Urează cu ocazia SĂRBĂTORILOR DE 
IARNA și a ANULUI NOU tuturor salariați-

NOUI i
TRENURILE EXPRES „BANAT" i

Doriți să 'faceți o, călătorie agreabilă și î 
dă pe distanța Timișoara Nord — Cluj- J 

) Napoca, cu opriri în stațiile Arad, Deva, Si- j 
ol Xulto 9 l
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ț lor săi, colaboratorilor si beneficiarilor de trans- , 
ț port un AN NOU FERICIT și tradiționalul J 
l „LA MULp ANI 1“ ț

REGIONALA DE CĂI FERATE TIMIȘOARA î
T-TwcirVrvX XlyvrtrvS* a 1DDImnn nn r»r? y

!

SOCIETATEA COMERCIALA I
COMAT HUNEDOARA — S.A.

Mulțumește tuturor partenerilor, furnizori | 
și clienți, pentru colaborarea fructuoasă reali- ; 
zată pe parcursul anului ce se încheie. i

Cu ocazia Sărbătorilor de iarnă, '
> urează tuturor colabo-alorilor, tradiționa'i, o- I 
• cazionali și potențiali, un sincer șl călduros > 

„La mulți ani", un An Nou cu cifre de afaceri • 
cit mii mari și toate satisfacțiile dorite.

COMAT HUNEDOARA — S.A. — mereu ! 
la dispoziția dumneavoastră.
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SC.C.A. „PRODCOM" ALBA
Livrează en gros, din depozitai său, si

tuat tn Alba lulîa, strada Clujului, nr< 1,
OREZ — import Thailanda
Ia prețul de 186 lei/kg (adaos comercial 

zeroi.
Relații la telefoanele: 0168/12758, 0968/ 

•13195, la sediul societății din Alba Iu fia, strada 
| Decebal, nr. 2 ți 0968/13183 Ia depozitul din 
j Alba lulia. (1381)

P/UIORjMIC
CINE SÎNT PĂRINȚII $1 Al

CĂRUI COPIL 7
Un spital dta Seutliampton a «ciitmbat doi copii 

nou nlscuțî ta Ieșirea lor dta secția de «bstretlcă. 
Fentm a stsbWț «ărar lr»»me BpartineM eeeștl rapii 
nu fort neaeraisB terie ate stegviai. dăăă cMC cu 
seuwte de rigonre. copiii au fost •tribulU părtașilor 
naturali. Qrașeata a ie^t ta iveală cînd «na din nu
me, ta ieșirea dta materni a ‘e, a observat rit brățara 
de (denii ienre n eepHulni pa ewe ccmImi srt ei a- 
ven ah nume pe ml RC'CetentanU «I ranriraeri* ■vi
talului „Prințesa Anne" din Southampton aii declarat 

rqpetă- problemele cauzate părinților și că in- 
cesttl sS e'tbtaiți rravomabiliUțUe ș! £»raie a- 
cestul inciden1. Presa britanică a acordat iffi spațiu 
însemnat acestui caz deoarece nu există certitudinea 
că acest accident se întimplă pentru prima oară, co
mentează REUTER.

TERORISMUL CHINEZ ȘI METODELE 
GUVERNAMENTALE

Patru frați, numiți Marea Bogăție, Marea Prie
tenie, Marea Comoară și Marea Fericire, au fost e- 
xecutați în China. Ei erau șefii unui clan criminal, 
ale cărui preocupări se întindeau de la furtul de buzu
nare, vioi și tîihărie ta șantaj, omucidere și detur
nare de fonduri. Sediul lor era în provincia Liaoning 
în nord-estul Chteei. Ei au fost executați,, după me
toda obișnuită în China, cu un glonte -ta baza cra
niului, famil ® celor executați trebuind șă plătească 
glonțul folosit. Dintre camarazii lor, doi aU fost e- 
xecutați și 19 condamnați la închisoare pe termen 
lung, relatează REUTER.
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