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Din dorinţa ca ziarul nostru să răspundă în mai 
mare măsură ţi mai convingător opţiunilor şi interesului 
dvs., stimaţi cititori,

din dorinţa de a vă oferi informaţie mai diversă şi 
mai bogată, din toate sferele vieţii şi domeniile de ac
tivitate,

iniţiem un sondaj de opinie, Ja care vă rugăm să 
răspundeţi cu sinceritate, completând citeţ şi exact da
tele din acest cupon, pe care sâ-l decupaţi din ziar şi 
$â-l expediaţi pe adresa redacţiei „Cuvântul liber" (stra
da 1 Decembrie, nr. 35, 2708 Deva), cu menţiunea „Pen
tru sondajul de opinie".
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Mediul-— urban .....................
— rural __:...................

Sexul .....—-............... ...........J...
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Profesia ...................  ............ ......
0  ;

Domiciliul '....... ......... .... ................  ......
Sunt abonat la ziar ..... ....... ..............
îl cumpăr de Ia chioşc —* zilnic ................

— ocazional .............
1. Ce rubrici sau articole citiţi (vă plac) 

mai mult ? ................................................
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2. Ce rubrici sau articole nu citiţi (nu.vă 

plac)? ....... ...... :.... j ................. ......'............ ,2
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3. Ce rubrici sau articole (din ce domenii) 
v-ar mai interesa ? ........... .... ........... ..

I
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I I

i 4. Cum aţi dori să arate ziarul „Cuvântul 
liber” în continuare (ca formă, număr de pa
gini. grafică, ilustraţie, spirit mai mult infor
mativ sau mai mult combativ)? ............ . .
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Rodipet— doi ani de existentă!
Unitate specializată în vânzarea presai, 

RODIPETUL are actul de naştere semnat acunv doi 
. anj __ noiembrie 1991 —, în urma reorganizării 

fostei Direcţii Judeţene <ţe Poştă şi Telecomunicaţii 
Hunedoara, din care s-au mai'desprins ROMTE- 

.... LiEGOM-ul şi - Regia Autonomă dc Poştă. ;
.%4 Drumul de început al RODIPETULUi a fost 

' dificil. Baza materială iniţială restrânsă — 14 chioş
curi de difuzare ă presei —, lipsa unor spaţii a- 
decvate şi alte greutăţi ău determinat Un început 
timid. în ' prezent, însă, întreaga activitate se 
desfăşoară după reguli bine stabilite, dovadă fiind 
relaţiile cu ţ>7'de agenţi economici pentru care se 
prestează servicii de difuzare a presei..• -.-i , ------ j_- m—:--- direc-

AGRiCULTURA — MAMA NOASTRĂ

Joi, 18 noiembrie a.c., a avut loc, la Casa Agronomu
lui de la Mintia, o întâlnire a activului dirt agricultura 

, judeţului, la care au participat şi cadre de conducere 
din industria alimentară, reprezentanţi ai societăţilor 
comerciale care deservesc agricultura din judeţul nostru. 
S-a făcut analiza • activităţii depuse şi a rezultatelor 
obţinute în anul agricol 1993 — constatându-se 'că ele 
au fost superioare celor de anul trecut, dar interioare 

- celor de anul viitor —, s-au stabilit unele direcţii de 
acţiune. în continuare a fost organizată sărbătorirea 
zilei lucrătorilor din agricultură, la care şi-au dat con
cursul, îrttre alţii, cunoscuţii interpreţi de muzică popu- 
larăDrăgart Muntean, Mariana Anghel, Ana Baneiu,'

■ Mariana Deac. (D.G.).

După cum opina dna Mariana Opincaru, 
taureş instituţiei, prin eforturi susţinute â-a'u Creat \ 
fn. timp condiţii pentru a ajunge presa până la ore- / 
le prânzului în cele mai îndepărtate puncte din ' 
judeţ;; fapt Ce se justifică printr-o creştere a Vân- ) 
zărilor de două ori. Pe măsură ce cumpărătorul a I 
beneficiat In timp util de presă, de servicii prompte, ;

ii )

N O U  PROIECT PHARE ÎN JUDEJUL 
HUNEDOARA

! )

procentul la reture a scăzut, urmare şâ a efectuării 
unui control riguros în întreaga reţea de difuzare. \ 

. Am mai reţinut din discuţia, cu doamna Maria- i 
na Opincaru câteva dintre gândurile imediate şi / 
anume că pe lângă vânzarea preţsei, activitatea se 1 
va diversifica prin carte, tipărituri, papetărie ele., \ 
bunuri care nu numaj că vin în sprijinul cumpă- i 
rătorului, dar sunt, ‘totodată, benefice şi pen- J 
teu firmă. ţ

■ Dincolo de drumul greu parcurs de RODIPET, 1 
de dificultăţile existente, Care nu au fost d irit re cele } 
mâi puţine, rezultatele obţinute, comparativ cu u- 1 
nităţile similare, situează firma de faţă pe locurile \ 
3-4 pe ţară. i

Sunt rezultate meritorii care oglindesc eforturile.;
unui colectiv tânăr şi inimos, a cărui vârstă medie î 
nu depăşeşte 24-25 de ani ! }

CORNEL POENAR 1

începând de vineri, f8 noiembrie, în judeţul nostru se a- 
flă doi specialişti în problema de Consulting ai firmei daneze 
Kowi — Consult, pentru a iniţia un fjou proiect PHARE, 
Este vorba de un proiect pentru reconversiunea forţei de 
mutică, licitat de PHXRe şi adjudecat de firma daneză 
mai sus citată.

Proiectul respectiv este, unul pilot, judeţul nostru 
fiind ales în acest scop pentru structura industriei şi a 
forţei sale de muncă.

Activitatea în judeţ a reprezentanţilor firmei daneze 
— domnii Jesper Karup Pedersen şi Jens Bech Anderson, 
a început eu o întâlnire de lucru la Prefectura ju
deţului. Vom reveni cu amănunte. (I. C.).
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•  Înţeleptul eră privit de sus de 

prostul aşezat pe celălalt taler al balanţei...

I

5. Ce alte sugestii, propuneri doriţi să fa 
ceţi colectivului redacţional ? ............
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Sondajul de opinie se vadeifâşura în perioada 20 
noiembrie — 20 decembrie: 1993 (data poştei din locali
tatea de expediţie a răspunsurilor], rezultatele urmând 
a fi_publicate intr-unui din numerele ziarului nostru de 
la sfârşitul anului. . .

Aşteptăm cu plăcere, interes şi încredere răspunsu
rile şi opfiunile dvs., stimafi cititori ai cotidianului inde
pendent şi privatizat „Cuvântul liber" Deva. Vă mul
ţumim !
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Marţi, pe o dimineaţă ploioasă şi friguroasă, în două puncte ale oraşului 
Brad, sute de localnici aşteptau sosirea buteliilor de aragaz. S-au făcut liste de 
ordine. Spre norocul' lor, buteliile mult aşteptate au sosit!

loto PA VEL LAZA

»poezii: • '„Cântece de pier-i 
Izanii", „Mărul de' lângă * 
7 drum", „Culorile toam- L 
| nci“, „Patrula de noâp- ■ 
ţ te".

' • 1912. S-a născut 
LETIŢIA PAPU, scrii-j 

i toare română.’
•  1921. S-a născut]
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înn'ppârtd de luni, 22 mar
tie a c, Ja iX'va se des
chid „Colocviile, eul turale" 
qrganizate de S.C. ‘Biblio- 
for S.A. Deva şi Editura 
„Destin". Acest . adevărat 
complex de manifestări de 
marc ţinută debutează eu 
„Salonul cărţii" (22 noiem
brie, ora 10, la Casa Cărţii 
din Deva), prilej de întâi-. 
pire cu toţi scriitorii hu- 
nedoreni, urmată, la "11,30, 
de un dialog al publicului 
cu prozatorul şi dramatur
gul DR. Ropescu. în a- 
ueeaşi zi, D.R. Popescu se 
va mai întâlni, Ja ora 13, şi 
respectiv la 16, cu elevi si 
cadre didactice de la li
ceele teoretice ,;Traian“ şi 
„Decebal" Deva. Tot luni, 
22 noiembrie, ora 16, are

„Colocvii culturale"
loc la Galeriile U.A.P. De
va (blocul turn), vernisajul 
Salonului internaţional de 
umor — grafic „Deva ’93“, 
când va fi lansată şi car
tea „Zâmbete- ■ indexate", 
care înmănunchează cele 
-mai bune caricaturi reali
zate de Horia Crişan, multe 
dintre acestea fiind pre
miate la mari concursuri 
internaţionale.

In data de 23 noiembrie, 
ora 15, Casa Cărţii prile- 

■ juieşte lansarea monogra
fiei „Călătorie, prin vârstele 
Văii Jiului" de Ioan Ve- 
lica şi Carol Schreter, In

24 noiembrie va .fi „Ziua 
cărţii pentru copii", iar 25 
noiembrie este consacrată 
cărţii beletristice.

Spre bucuria localnicilor, 
„Colocviile culturale" pro
gramează, în 23' noiembrie, 
ora 17, un spectacol extra
ordinar la Casa de Cul
tură Deva, „Colinde şi cân
tece ale neamului". Vor 
fi lansate casete cu co
linde ale soliştilor vocali 

: Lucreţia Ciobanu, Vota Bi- 
rîş, Ioan . Bocşa, Drăgan 
Muntean. în spectacol mai 
participă: Mariana: Deac, 
Ana Banciu, Leontina Făr-

caş, Reta Rus, Mariana 
Anghel, Gheorghe Roşoga, 
Pera Bulz, Domin Corcheş, 
Dumitru Fărcaş.

Vor mai avea loc: o se
siune de comunicări şi re
ferate ştiinţifice a cadrelor 
didactice, la~ Şcoala Nor
mală „Sabin Drăgoi", o 
expoziţie de artă plastică 
a elevilor şi cadrelor di
dactice, un concert de co
linde al Corului de la Li
ceul de Mu?ic.ă, Deva, o 
seară de poezie cu poetul 

‘George Ţărnea, lansarea 
lucrării „Dialectica alie
nării" de A. Ganci, după 
datele ce vor fi anunţate 
de organizatori prin afişe 
şi o publicaţie anume tipă
rită de Editura „Destirt".

MINEI. BODEA

LA SFÂRŞIT I
DE SĂPTĂMÂNĂ '

Campionatul naţional do |

r DINU PILLAt (m. 1975),? 
? scriitor român, A piu-? 
7 blicat poezie, eseuri is-1 
i torice, studii critice. I

DUMINICA, 1
» 21 NOIEMBRIE l

automobilism
Sâmbătă şi duminică, I 

Petroşani Jare loc la

i
Campionatul naţional de i 
automobilism —- viteză *

I
pe trasee montane. Con- > 
cursul este organizat de I

i •  Au trecut 324 de * 
T zile din an; au mai t 
i rămas 41. |
? • 300 de ani de la?
♦ naşterea marelui gândi- ? 
4 tor ş| scriitor iluminist ♦ 
 ̂francez Vottairc (m.
I 1778).

I
către Asociaţia Sportivă J 
„Autosprint Internaţio- | 
nâl“ de ne lâneă F.G. *

LUNI,
22 NOIEMBRIE

I

\
nâl“ de pe lângă F.G. 
„Transutil" Petroşani. I 
Un inedit al acestui con- v 
curs îl reprezintă partl- I 
ciparea la proba de sla- J 
lom a conducătorilor ţ 
auto amatori, posesori ai I 
permisului de conducere, j 
categoria B. |

I
! • 1901. A murit V.7 

A. URECHIA (n. 1831), * 
istoric, scriitor şi om* 
politic român. A publi- *

( cat „.Istoria românilor’̂  
— 14 volume, „Istoria! 

7 şcoalelor dc la 1800 —f 
? 18G4", romane, piese? 
* de teatru. A*—*—*—*—*—*—*—*—*—*_*.



Săptămâna 22-28 noiembrie a-.c.
B E R B E C

în prima zi a săptămânii, o mulţime 
de activităţi oficiale, telefoane, decon
turi ; evitaţi locurile necunoscute si 
afirmaţiile categorice în problemele fi
nanciare. Miercuri, după serviciu, e bine 
să vă faceţi cumpărături. înclinaţie spre 
fâst, dar e bine să nu riscaţi să deve
niţi obiectul ironiei celor din jur. Nu 
ascultaţi şoaptele pe la colţuri, intrigile, 
nu vă săpaţi colegii, în week-end, e bine 
să faceţi o excursie în aer curat; va 
avea influenţă benefică asupra stării dv. 
psihice.

T A U R
Ziua începe cu o ceartă neplăcută; 

veţi refuza un sfat referitor 'la o tran
zacţie. Probleme de sănătate vă deter
mină să amânaţi o propunere financiară. 
Miercuri veţi primi o nouă ofertă pro
fesională sau o avansare; cereţi sfatul 
unui expert. Stăpâniţi-vă plăcerea de 
a conversa, spre a nu dezvălui secrete 
importante. Vineri, o zi reuşită în toate 
domeniile. Urmează întâlniri cu persoa
na iubită, ore de odihnă şi recreere.

G E M E N I
Deviza zilei de luni -—dragostea. Vă 

veţi preţui parţenerul. Marţi, puteţi spera 
intr-o schimbare favorabilă a situaţiei 
dv., vă pot spori veniturile, dar aştepta- 
ţi-vă şi la un conflict cu o persoană. Nu 
provocaţi pe cineva sus-pus, chiar dacă 
aveţi dreptate. întârzierea unei părţi a 
remuneraţiei dv. poate fi un inconve
nient, dar apoi lucrurile se vor aranja. 
Vineri, accentul va cădea pe activita
tea profesională şi pe sănătate. Nu 
vă unpuneţi ideile. In rest, seri plăcute.

R A C
Evitaţi ironiile în relaţiile cu persoa

na iubită. Marţi, norocul vă va zâmbi. 
O ştire privind condiţiile avantajoase 
ale unei afaceri financiare. Miercuri, o 
zi ideală pentru o întâlnire. Oferiţi vre- 

\ melnic odihnă nervilor dv,, altfel veţi 
avea necazuri cu sănătatea. Vineri, 
perspective promiţătoare in viaţa de iso- 
cietate, evoluţie bună a problemelor 
personale. Veţi simţi dorinţa de a vă 
înfrumuseţa locuinţa, vă veţi ocupa de 
o întâlnire ‘ prietenească. O perioadă 

' bună pentru cariera dv., deşi aptitudi
nea dv. de negociator ar putea deveni 
ţinta-unor critici.

L E  U
V-aţi planificat relaxare»̂  însă pre- 

gătiţi-vă psihic pentru un conflict spon
tan cu. partenerul dv. începeţi săptă
mâna într-o dispoziţie sumbră. Miercuri 
sunteţi iar vesel, optimist ; progrese în 
activitatea profesională. Joi — asociaţii, 
căsătorie, legături nelegalizate. S-ar pu
tea să vă pierdeţi un colaborator pre
ţios ; un prieten vă va bere ajuto
rul. Sâmbătă ■— multe neînţe
legeri mărunte referitoare la bani. 
Seara vă va oferi momente agreabile. 
Duminică, o înviorare a vieţii de socie
tate; dacă sunteţi singur, veţi întâlni 
un probabil viitor partener.

F E C I O A R Ă
- Luni, nimeni nu ştie cum să proce
deze' cu dv._Vi comportaţi straniu. Ur
mează o perioadă de glorie şi de triumf; 
întâlniri mondene şi romantice. Miercuri, 
zi benefică pentru activitatea profesi
onală şi pentru afaceri. Problemele pro
fesionale şi familiale pot cere atenţie şi 
talent organizatoric. Vineri — nu-i o zi 
propice călătoriilor. Acorduri favorabile 
în afaceri Un prieten vă invidiază sta
tutul dv. financjar şi norocul în muncă. 
In week-end, veţi primi invitaţie de la 
persoane al căror sta de viaţă doriţi 
să-l imitaţi. '

B A L  A N  Ţ A
Luni, zi favorabilă călătoriei de a- 

faceri şi planificării bugetului. Urmează

o întâlnire plăcută, un sprijin unanim 
al celor din jur. Veţi fi asaltat şi veţi 
auzi bârfeli, zvbnuri, noutăţi. Veţi căuta 
soluţii într-o problemă, discuţia deschi-'
să fiind singura soluţie a acesteia. Joi, 
începeţi ziua îp mare formă; entuzias
mul poate susţine această stare, Vâ veţi 
convinge că afacerile şi problemele pro 
fesionale decurg favorabil. Trebuie să 
ţineţi seama de capcanele jocurilor de 
noroc; pâziţi-vă portofelul şi avutul. 
Duminică, abţmeţi-vă da la investiţii; 
renunţaţi la cheltuieli. Ziua este priel
nica studiului şi creaţiei.-

S C O R P  I O N
Relaţia dVt sentimentală a atins punc

tul critic; renunţaţi la hotărârile pri
pite. Marţi vă veţi simţi plin de energie, 
iar aptitudinile de a realiza înţelegerea 
cu colaboratorii sporesc. Urmează o zi 
interesantă. Relaţiile sufleteşti se pot 
întări. Dacă nu sunteţi căsătorit, vi se 
oferă ocazia cunoştinţei cu o persoană 
atractivă. Se va produce o cotitură fe
ricită în goana dumneavoastră după. a- 
preciere. Sâmbătă, la prânz, se vor 
deschide excelente perspective finan
ciare, Duminică, o zi mai puţin obosi
toare, însă pe partenerul dv. s-ar putea 
ca nimic să nu-1 satisfacă. V

S A G  E. T A T O R
Vă veţi prezenta convingător argu

mentele persoanei apropiate. Nelinişte; 
cineva încearcă să vă provoace la o 
discuţie pe teme personale. Este bine 
să fiţi calm. Vă veţi simţi ameţit de 
prea multe controverse. întâlniri prie
teneşti, veşti bune. Sporirea încrederii 
în forţele proprii vă poate accentua 
ritmul acţiunilor, iar farmecul personal 
va avea plăcute consecinţe romantice. 
Vineri se va încheia probabil cu Succes. 
Veţi înfrânge obstacole, veţi găsi bani. 
Fiţi prudent, nu formulaţi opinii ne
chibzuite. Duminică, activităţi oficiale. 
Dacă studiaţi incă, primiţi veşti bune, 
legate d£ examene sau teste.

C A  P R I C O R  N
Persoanele din anturajul dv. pot fi 

ostile colaborării. Concentrându-vă asupra 
obligaţiilor. puteţi dovedi eficienţă. 
Miercuri veţi observa că nu vă puteţi 
Î2ola de problemele financiare. Joi,- o 
zi în care nu veţi fi bine dispus, totuşi 
seara va *ft fascinantă. Faceţi cumpă
răturile singur, fiţi ponderat, aveţi grijă 
de cheile de la maşină şi de portofel. 
Negocieri financiare productive. deşi 

• munca va fi dificilă.

V A R S A T O  R
O întâlnire confidenţială poate avea 

alte rezultate dec&t aţi prevăzut Ocu- 
paţi-vâ de sănătate şl gândiţi-yâ dacă 
este avantajoasă afacerea comună pro
pusă. Sinceritatea vă va ajuta la îm
bunătăţirea relaţiilor eu cineva apro
piat. Popularitatea dv. creşte de la o zi 
la alta. O dimineaţă de joi plăcută; 
şansa unei schimbări rapide a situaţiei. 
S-ar putea să vi se deschidă- noi şanse 
în viaţă. Vă veţi gândi la influenţa unor 
persoane importante asupra planurilor 
dv. Duminică, procedaţi cu grijă; nu 
vă comportaţi provocator. ^

LUNI. 22 NOIEMBRIE

PROGRAMUL 1: 13,00 Calendar; 13,30 
Desene animate; 144» Actualităţi; 14,10 
TVR Iaşi; 15,00 TVR Cluj-Napoca; 16,00 
Avanpremiera săptămânii; 16,15 Magazin 
agricol; 16,45 Actualităţi; 17,00 Emisiune 
in limba maghiara; 18,30 Portativul pre
ferinţelor muzicale; 19,00 O. viaţă pentru 
o idee; 19,30 Desene animate; 20,00 Ac
tualităţi; 20,45 De ioni până luni; 21,20 
„Inelul cu briliant4* (serial in 4 episoa
de) (2); 22,30 Identităţi culturale —• dia
log european; 23,20 Actualităţi; 23,40 Re
priza a treia.

PROGRAMUL d ;  14,00 Actualităţi! V 
14,10 Splendoarea mogulilor (2); 15,00 Re
pere etno-folclorice; 16,00 TVE Interna- 
eional; 16.30 Film serial: „Oshin" (14); 
17,06 Veniţi cu noi pe programul doi ! ;
20.00 Video-satelit; 21,00 TVM * Mesager;
21.30 Limbi străine: engleză americană;
22.00 TV5 Europe; 22,30 Film serial: ,,Na- 
varro*.

MARfJ; 23 NOIEMBRIE- $ ■■ v ■■ i ■ ■ ■■ . .
PROGRAMUL I: 7,00 TVM • Telema- 

tinal; 10 00 Actualităţi; 10,05 Calendar;
10.30 Limbi străine: franceză; 11,00 Vi- 
deo-Iexicon;. 11,30 Credo; 12,30 1001 au
diţii; 13.30 Desene animate; 14,00 Actua
lităţi; 14,10 TVR laşi; 15 00 TVR Cluj- 
Napoca; 164» Arte vizuale; 16,20 Poves-

r-

P E Ş T I

E preferabil să fiţi cu picioarele pe 
pământ; feriţi-vă de o controversă ne
plăcută pe tema viselor dv. despre ca
rieră. Veţi încerca rezolvarea unor pro
bleme financiare. Veţi cunoaşte metode 
care să . vă asigure succesul în afaceri. 
Joi, poate apărea inconvenientul întârzie
rii unui subansamblu sau jJisoariţiei 
unui mandat poştal important. Sinceri
tatea dv. exagerată vă. poate crea ne
cazuri ; fiţi prudent în exprimări. Ne
înţelegeri cu persoana iubită; nu-î pre- 
tindeţi să se schimbe. Duminică dimi
neaţa, o problemă personală vă va ener
va. Tensiunea acumulată str va atenua 
abia seara, când vă veţi descărca nervii 
asupra unei persoane total nevinovate.

tea vorbei; 16,45 Actualităţi; 17,00 Con- 
yieţuiri-magazin; 18,00 Pariaţi pe cam
pion !; 18,30 De Ia lume adunate; 194» 
Cultura In lume; 19,30 Desene animate;
20.00 Actualităţi; 20,45 Telecinemateca: 
„Comoara din Slerra Madre4*, (SUA, ,1948); 
234)5 Vedete pe scena Festivalului de mu
zică uşoară „Aurelian Andreescu"; 234» 
Actualităţi; 234» Insomniile românului.

PROGRAMUL n : 13.00 CFI; 14,00 
Actualităţi; 14,10 Compozitori americani; 
15,05 Jazz-mâgazin; 16,00 TVE Interna- 
cional; 16,30 Desene animate; 17,00 Film 
serial: „Tecx44 (5); 18,00 Magazin econo
mic; 20,00 Video-satelit; 214» TVM • Me
sager; 21,30 Limbi străine: franceză; 22,00 
TV5 Europe; 22,30 Credo; 23,00 TV Deva.

MIERCURI, 24 NOIEMBRIE

PROGRAMUL I: 74» TVM • Telema- 
tinai ; 104» Actualităţi; 10,05 Calendar; 
104)0 Limbi străine: engleză; 11.00 Barie
ra numerelor (7); 114)0 Jean Nouvel — 
portretul unui arhitect francez contem
poran; 124» 1001 audiţii; 13,30 Desene 
animate; 144» Actualităţi; 14,16 TVR 
laţi; 15,00 TVR Ctuj-Napoca; 16,00 Ma- 
gazin”) naţiunilor; 174» Fotbal: Steaua — 
Gtori •''tateiţa, în Divizia .Naţională; 18,55 
Studioul e'onomic; I9ţ30 Desene animate;
20.00 Actualităţi; 20,45 Ce-i de făcut?; 
21,15 Film serial: „Soţul ambasadoare!" 
(8); 22,15 Muzică populară; 224)0 Noi fron
tiere; 23.15 Actualităţi; 23,35 Confluenţe; 
0,20 Poesis.

PROGRAMUL II: 13,00 CFI; 14,10 
Un mare star a! rock-ului francez: John- 
ny Ilallyday; 15.00 Reluarea emisiunii 
întâlnirea de la miezul nopţii" din 19 
noiembrie; 16,00 TVE Internacional; 16,30 
Desene animate; 17.00 Interferenţe; 18,30 
Emisiune în limba maghiară; 20,00 Video- 
satelit; 21,00 TVM * Mesager; 21,30 Limbi 
străine: engleză; 22,00 TV5 Europe; 22,25 
Teatru TV: „Doi pe un balansoar" de 
William Gibson.

JOI, 25 NOIEMBRIE

PROGRAMUL I: 7,00 TVM • Telema- 
tinal; 10.00 Actualităţi; 10,05 - Calendar; 
10,30 Limbi străine: germană; 11,00 Călă
torii; 11,30 Film serial: „Maguy"; 12,30 
1001 audiţii; 134)0 Desene animate; 14,00 
Actualităţi; 14,10 TVR Iaşi; 15,00 TVR 
Cluj-Napoca; 164» Reportaj economic; 
IteO Cronograf»; 16,45 ActuaUtftţi; 17,00 
Repere transilvane; 174» Repere molda
ve; 18,00 Partidele şi politica naţională;
16.00 G ong 11 19.36 D esen a  a n im ate: 2 0 4 »

Actualităţi; 20,45 Studioul economie; 21JI 
Film serial: „Dallas" (287); 22,15 Memo
rialul durerii (XXVII); 23.35 Actualităţi; 
2355 Campionatul mondial de handbal 
feminin: România — Angola.

PROGRAMUL D: 134» CFI ; 14,00 
Actualităţi; 14.10 Mitul Iui Orfeu; 15,05 
Tezaur; 16,00 TVE Internacional; 164» 
Desene animate; 17,00 Ceaiul de la ora 
5; 19,00 Emisiune in limba germană; 20,00 
Video-satelit; 21,00 TVM • Mesager; 214)0 
Limbi străine: germană; 22,00 TV5 Eu
rope; 22,30 Film artistic serial: „Anul 
1848“ (1).

VINERI, 26 NOIEMBRIE

. PROGRAMUL I: 7,00 TVM • Telema- 
tinal; 10.00 Actualităţi; 10,05 Calendar;
10.30 Limbi străine: engleză americană; 
114)0 Curcubeu; 114)0 Universul Snrith- 
sosian; 12,30 1001 audiţii; 13,30 Dasene 
animate; 14,00 Actualităţi; 14,10 TVR 
Iaşi; 15,00, TVR Cluj-Napoca; 16,15 Formu
la 3; 16,45 Actualităţi; 17,00 Emisiune in 
limba germană; 18,00 Pro Patria; 19,00 
Film serial: „Eduard şi Mrs. Simpşon" 
(4); 20,00 Actualităţi; 20,45 Viaţa parla
mentară; 21,15 Reflecţii rutiere; 21,30 
Film artistic: „Visul regilor" (SUA, 1969); 
23,05 Actualităţi; 23,15 Simpozion: 24,00 
întâlnirea Ae la. miezul nopţii; 0,45 Jazz- 
fan ; 1.30 Supercupa mondială la handbal 
masculin: România — Suedia (repriza a 
Il-a).

PROGRAMUL II; 13.00 CFI; 14.00 
Actualităţi; 14,10 Worldnet USIA; 15.00 
Muzica este viaţa mea!; 15,30 Varietăţi 
internaţionale; 16,00 TVE Internacional; 1
16.30 Desene animate; 17,00 Clubu] oame- i 
nilor de sport; 19,Q0 Concertul Orchestrei., 
Naţionale Radio; 21,00 TVM * Mesager;;
21.30 De lingua latina; 21450 Poesis; 22,00’
TV5 Europe; 234» Video-satelit; 23.30 
Generaţia mea. 'ţ- - :

SAMBATA, 27 NOIEMBRIE
PROGRAMUL I: 8,00 Bună diminea

ţa... de Ia Iaşi; 9,06 Calendar; 9,10 Tip- 
t'p, mini-top; 10,00 Film in serial: „Ma- 
ria-Mirabela" (ultimul episod); 104» Gim
nastica minţii; 11,00 Documentar ştlinţi- 1  

fie; 11,30 Ecran; 12,30 1001 audiţii; 13,301 
Curat-murdar; 144)0 Actualităţi; 14,10 
Ora 25 — Tranzit TV: » Topul muzical 
european * Caragiale —- contemporanul- 
nostru * Răsună viers, şi - cântec din Ari: 
deal • Microrecital Dumitru Fărcaş • (ora 

.. 16,45) Supercupa Mondială la handbal j 
masculin: România — Germania * Hand
bal feminin: România — Suedia • Docu
mentar: Secolul „Nobel" (4) :* Magazin 
Cine-TV * Mapamond • Film serial: 
„Beverly Hills, 90210" (3); 19,15 Teleen- 
ciclopedia; 20,00 Actualităţi; 20,45 Edito
rialul săptămânii de Paul Eve-ac: 20,55; 
Fi’m serial: „Dallas" (28?): 21.50 Săptă
mâna sportivă; 22,10 Să râdem cu BennV 
Hill! (II); 23,00 Film serial: „Hunter" 
(2) ; 23,55 Actualităţi; 0,15 Nopţi la mu
lul mării (III).

PROGRAMUL II: 13.00 Video-satelit;
14.00 Actualităţi; 14,10 Sângele az
tecilor (documentar); 15,05 One song
— one - voice ; 16,00 TVE Internatio
nal ; 16,30 Desene animate; 17,00 Studioul 
de literatură; 18.00 Tradiţa; 18,20 Bu-sa 
invenţiilor; 19.00 Convieţuiri-roagazin;
20.00 Video-sateTit: 20 30 Intre noi, com
plexaţii; 21,00 TVM * Mesager; 21-30 Di
vertisment internaţional; 22.00 TV5 Eu
rope4, 22,30 Turnul de fildeş; 23,00 Des
coperirea planetei; 23,30 Pe muchie de 
cuţit; 24,00 TV Deva.

DUMINICA. 28 NOIEMBRIE

PROGRAMUL I : 6,00 TV Deva: 84» 
Bună dimineaţa 1; 9,00 Calendar: 9.19 Ar- 
lcchino; 10,05 Film în serial: „Maria şi 
Mimbela in Tranzistoria" (1); 10,30 Lu
mină din . lumină ; 11.90 Viafe* satului;
13.00 Din albumul celor mai frumoase 
melodii nopu'are; 13,20 Reflecţii rupere;
13.30 Atlas; 14.00 Actualităţi; 14,10 Fot
bal: Universitatea Craiova — Rapid; 
15,45 Video-magazin: 17,40 Film serial, 
SF: „Star Trefc (XI); 18,40 Spectacolul 
lumii; 19,15 Robineo; 19,45 Campionatul i 
Mondial de handbal feminin: România—, 
Germania (repriza ă TT-a). Transmisiune! 
directă de la Eidsvoll: 20,15 Actualităţi ;■)
21.00 Film artistic: „Capcana mercenari-,
tor" (românesc, 1900): 23.05 Maeştrii tea-' 
trului românesc — Radu Beli"an: 244».
Actualităţi; 0.20 Pe ultima sută de metri.:

PROGRAMUL n : 9,00 TV DevaM34»i 
Video-satelit; 14,00 Actualităţi; 14,16 Lou-j 
vre — de la donjon la piramidă; 154»! 
iSărbătoarea muzicii româneşti; 16.00 TVR j 
Internacional; 164» Desene animate; 174» 
Serata TV; 20,00 Video-sateNt; 214» 
TVM • Mesager; 21,30 Video-satelit; 22,00 
TV5 Europe; 22,30 Hollywood-Rock I». 
concert; 23,00 La puterea a doua, _

î



Copiii învaţă încă din 
datele gimnaziale - dar 
oare mai tnvaţâ î -  că sti
lul are ss’eva carac.vis- 
lid dătător*. printre, eiie 
se. numără şi demnitatea. 
Ea constă In evitarea unor 
cuvinte sau expresii care 
ar putea leza cuviinţa şi 
bunul simţ. Au fost vre
muri când demnitatea sti
lului era respectată, dacă 
nu întotdeauna din convin
gere, .atunci măcar din 
teama de scandalul pe ca
re l-ar putea stârni în pre
să desconsiderarea ei. Un 
exemplu elocvent ni-l ofe
ră oomirobila revistă „Arc", 
editată de Fundaţia Cultu- 

.rolă Română, care obişnu
ieşte şâ includă în fiecare , 
număr scurte decupaje 
semnificative din presa a- 
mlor '30. Astfel, în ultimul 
număr (3/1993), se repro
duce un articolaş din ru
brica ,,Culise“, a revistei 
„încotro care a apărut 
Intre 1931 şi 1938. „înco
tro ?“ era o publicaţie po
lemică şi, fund vorba de 
o rubrică intitulată’ „Culi
se", ne am putea aştepta 
la lucruri dintre cele mai 
picante. In articolul cb pri
cina însă, e vorba de un 
duel epigramistic pe care, 
într-o seară, la restauran-

C O N T R A P U N C T

Demnitatea stilului
tul „Modem”, l-ou purtat , 
Păstorel Teodoreanu şl 
Sergiu Dan. Sunt reprodu
se toate epigramele care 
S-au schimbat, lipsind dodr 
ultima, cea care încheiase 
duelul. De ce? Pentru că, 
scrie autorul articolului. 
Păstorel „o răspuns cu ad
mirabile patru versuri, din 
nefericire cu neputinţă de 
imprimat, fiindcă e fi o 
rimă care răspunde Ip mah
mur". f

„E şi o rână care...”. In
credibil I Ce vremuri, vor 
fi fost acelea, când, până 
şi o gazetă fără complexe 
se sfia să tipărească vorba i 
care rima cu mahmur ? I 
Nu ştiu, abio mă născu
sem pe atunci. Ceea ce ştiu 
şi constat cu stupoare însă 
este că azi o vorbă ca a- 
ceea nu mai e considerată 
de ruşine, fia mai mult: 
cuvinte şi expresii nu nu
mai trjviale, ci de-a drep
tul obscene, cuvinte care 
până de curând erau re
produse cel mult prin ini
ţiala urmată de puncte de

suspensie au primit azi 
drept de liberă trecere |f 
se lăfăiesc fn văzul lumii 
In toată insolenta lor hi
doşenie. Câ le întâlneşti 
în cartierele rău famate 
ale presei libere de azi nu 
e met o mirare, căd aici 
se urmăreşte programatic 
şocarea cititorului prin îm
proşcarea cu lături. Un om 
cultivat şi cu l>un simţ, 
care răsfoieşte asemenea 
pagini -  dar cine-t pune ? 
-  este copleşit de senzaţia 
de sordid şl simte nevoia 
imperioasă să se spele pe 
obraz, ca şl când ar fi fost 
scuipat. Mai îngrijorătoa
re e constatarea că, de ta 
o vrejne, scriitori întru to
tul stimabili, cu un loc 
bine stabilit In literatură, 
autorii unor cărţi pe care 
părinţii le puteau qa fârâ 
grijă spre lectură copiilor, 

au abandonat imperati
vul demnităţii stilistice (şi 
implicit al celei umane), 
începând să frecventeze 
maidanele urât mirositoa
re ale trivialităţii. E trist

să constaţi că, o dotă cen
zura abolită, aceşti scrii
tori, aceşti artişti, aceşti 
oameni ae cultură, la urma 
urmelor, n-au găsit alt mod 
de a-şl folosi libertatea 
decât cochetând c« porcă
riile. Unora âsta li se pare 
îndrăzneţ, nonconformist, 
shoking, vezi, Dbamne... In 
realitate nu e decât un 
soi de snobism de cel mai 
prost gust. Mi se va răs
punde, poate, că şl Arghezi, 
bunăoară, a cultivat tri
vialitatea. Qa, dar la Ar
ghezi, cuvântul trivial e 
integrat unui context, unei 
estetici, fie ea şi a urâtu
lui, care nu abrogă nici o 
clipă demnitatea stilului. E 
cu totul altceva. Pe când 
ceea ce citim azi nu e de
cât o mizerabilă sfidare a 
pudorii unui neam care a 
respectat dintotdeauria cu
viinţa. O sfidare de dra
gul sfidării şi nicidecum In 
numele vreunui principiu. 
Să sperăm co e şi' asto 
doar o modă detestabilă, 
cum a fost şi cea din pri
mele zile de după Revolu
ţie, când oiite analfabet 
se defula lipind afişe de
nunţătoare pe zidurile ora- 
şului,

v RADU CIOBANU

Apar şi cărţi bune!
M A R I N  N E D E L E A

IS1

L CASA DE EDITURA SI PRESA VtAPA ROMÂNEASCA

Un segment disputat tn 
gălăgioasa publicistică de 
după ruptura din ’89, poa
te cel mai disputat pentru 
foloasele ce le promite, 
este epoca interbelică din 
istoria României, pe care 
unii o văd drept idealul' 
aşezărilor sociale, în timp 
ce alţii, şi ei călăuziţi de 
interese, combat acel mo
del de organizare. Şi unii 
şi alţii, intr-o nedisimula
tă Încrâncenare, reţin nu
mai părţi ale segmentului 
istorie amintit, lipsindu-1 
de integralitatea reprezen
tării. De aici şi cerinţa 
de calitate pentru demer
sul ştiinţific în relieful 
bogat al istoriei — inte
gralitatea. Această cerinţă, 
uşor de formulat, impune 
însă nu numai competen
ţă profesională din partea 
celor ce purced spre o ase
menea întreprindere, ci, 
tn-aş încumeta să aleg din
tre atâtea calităţi necesare 
autorilor, şi cură) civic. 
Aflăm aceste calităţi des
făşurate In lucrarea  
„PRIM-MINIŞTRII RO
MÂNIEI MARI", Ideile 
politice, 1991, Ed. „Viaţa 
Românească". In ce pri
veşte titlul, Înclinăm spre 
bănuiala că el este doar o 
modalitate, un limbaj de 
exprimare ce urmăreşte 
tocmai integralitatea ex

punerii. Aşa aflăm, în or
dine cronologică, lista com
pletă a primilor miniştri, 
de la unirea Transilvaniei 
cu România — 1 decem
brie 1918 — până la dic
tatul de la Viena — 30 
august 1940. Plecând de 
la izvoare primare (memo
rii, discursuri, dezbateri 
parlamentare), din caro 
s-au reţinut citate de mă
rime cumpănită cu rigoa
re, autorul, dr. Marin Ne- 
delea, trece la înfăţişarea 
marilor mişcări din corpul 
social, la problematica 
politică şi la modul în ca
re partidele şi-au probat 
forţele ca s-o rezolve. în
tr-o prezentare echilibra
tă, liberă de partizanat, 
autorul ne pregăteşte pe 
noi, cititorii, să urmărim 
tensiunile din câmpul de 
manifestare a perechilor 
recesive, cum le-a numit 
filosoful, dintre care po
menim : solidarism social/ 
lupta de clasă, elitism/ega- 
litarism, evoluţie/zguduira, 
liberalism/intervenţionism, 
unele, dintre aceste bipo
larităţi fiind căutate până 
la adaptările autohtone, 
cum ar fi prin noi înşine/ 
porţile deschise sau con- 
fruntare/colaborare. Seve
ra obiectivitate urmărită 
în carte ţine departe pe 
autorul ei de păcatul unei 
expuneri apologetice, cu 
evident câştig în susţinerea 
cauzei: faptul, ideea, ra
porturile de condiţionare, 
aşa cum, au fost.

Enciclopedismul ce se 
degajă din scriitură garan
tează integralitatea demer
sului, dar mai surprinde 
şi printr-un stil deosebi
tor, trădează o şcoală, cea 
a lui Nicolae Popescu din 
Optaşi, ce se trage, la rân
dul ei, dlntr-una mai ve
che, şcoala lui Nicolae 
Iorga.

Dr. FLORKA NEAGU
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LITURGHIE PROFANA !
Eu vin «fintr-o livada-ţrea de iţele . . I
cu noaptea peste noaptea mea călcând 
să vă aduc (fin toamnele de gând 
poemele ce m-au închis în ele.

-  Luaţi, mâncaţi cu sufletul flămând !
Acesta-i trupul visurilor mele *
ce pentru vei şe-mparte, ca să-l spele 
izvoarele ce-n voi le-aud curgând I

I
I

Eu vin dintr-un târziu de toamnă-albastră 
călcând cu ziuă peste iiwa voastră, 
să tom In cupa vin de suflet greu.

-  Luaţi şi b*ţi când inima vi-i arsă l 
Acesta-i sângele ce pentru voi se varsă 
dintr-un izvor ce ii aud doar eu L_

NECULAI CHIRfCA

\ Poveste de iarnă
j  ' 7 |
I Astă seară nu mai sunt atât de singur, f
î  femeia din ramă se uită ta mme, •
I un greiere solfegiazâ frenetic I
v pe tema unei himerice cine, j

I . afară plouă ori ninge, nu Viu» J
î toate îmi par atât de departe» ]

femeia din ramă a coborât uşor, «
• iar acum citeşte o carte, |

I şi e Cald şi e tihnă în casă I
şi-s fericit, farîcit chiar dacă *
femeia stă impasibilă-n ramă, .
iar pe calorifer s-a aşternut promoroacâ. I

• ' V-'.V.- ' j
|  IONEL AMARIUŢEI I

n )ln  taLntU  tlntkiL

„Iarna** — desen de DORINA ITUL CRÂNG.

Adeseori se confundă 
unii termeni ai limbii ro
mâne din cauza diferenţei 
minime dintre sunetele şi 
literele care îi compun. 
Aşa, de exemplu, multă 
lume crede că morbiditate 
este un cuvânt sinonim cu 
cuvântul mortalitate, do
vadă elocventă folosirea 
lor greşită,' unul în locul 
altuia, atunci când nu tre
buie. Dicţionarul de neo
logisme şl celelalte dicţio
nare ale limbii române le 
explică sensul în felul ur
mător: morbiditate, sub
stantiv feminin şi Înseam
nă „proporţie a Îmbolnă
virilor In cadrul populaţiei 
la un moment dat sau tn- 
tr-o anumită perioadă (cf. 
fr. morbiditâ); caracterul 
a ceea ce este morbid, bol
năvicios, bolnav, nesănă
tos" (cf. fr. morbide, lat 
morbidus), pe când celă
lalt cuvânt, mortalitate, 
este redat ca fiind un 
substantiv feminin şi în
seamnă „proporţie de de

cese din sânul populaţiei, 
dintr-un teritoriu şi o pe
rioadă anumită; caracterul 
a ceea ce este muritor,; 
număr de animale sau de 
oameni morţi, din cauza 
unei boli” (cf. lat. mortali- 
tas, fr. mortalitâ). Deci, 
într-un context ca „Morbi
ditatea era ridicată tn sâ
nul acestor populaţii băş
tinaşe", trebuie să înţele
gem corect câ este vorba 
de numărul mare de Îm
bolnăviri existente la un 
moment dat în rândurile 
acestor populaţii şi nici
decum nu .este vorba de 
numărul de morţi, cum 
greşit se crede uneori. In 
exemplul: „Mortalitatea
era ridicată în sânul aces- 
toK populaţii băştinaşe", 
este cu totul altceva faţă 
de exemplul precedent, 
însemnând numărul mare 
de decese existent într-o 
anumită, perioadă şi într-un 
anumit teritoriu.

VALENTIN BRETOTEAN

în fiecare an, toamna, 
are loc In judeţul Hune
doara o manifestare cultu
rală tradiţională, generos 
intitulată „DIN TOATA 
INIMA". Anul acesta, ma
nifestarea poeţilor ţărani 
din mai multe vetre fol
clorice româneşti a reunit 
creatori din judeţele Arad, 
Dâmboviţa, Prahova, Bi
hor, Timiş, Neamţ, Bistri- 
ţa-Năsăud, Olt, Vâlcea şi 
Hunedoara, Intru unire de 
cuget şi simţire, descinzând 
din Mioriţa cea fără egal, 
purtători demni ai versu
lui popular.

Sărbătoarea a debutat la 
Căminul Cultural Ilia, cu 
lansarea cărţii poetului 
Ioan Buştea, „Cântul do
rurilor mele", urmată de 
o şezătoare literară. Nu a 
lipsit nici expoziţia de artă 
populară (ţesături, cusâ-

0 sărbătoare de suflet
turi) a mai multor crea
tori din Ilia. Ne-a bucu
rat nespus de mult pre
zenţa unei artiste populare 
de excepţie, Gheorghiţa 
Măleanu, din . Bărbăteşti, 
judeţul Vâlcea. Reîntoar
să din Canada, acum 2 
luni, unde â avut o expo
ziţie de artă populară (cu- 
sături-ţesături), la Ottawa 
şi unde a prezentat un 
emoţionant grupaj de ver
suri, chiar la Muzeul Na- 

'-ţional canadian. Din jude
ţul Neamţ, Aiecu losifescu 
— un cunoscut poet ţăran; 
am primit mesajul blânzi
lor moldoveni, printr-un o- 
biect de artă numit „Plos
ca de Neamţ’1 — obiect de

arta lemnului, specific a- 
cestei zone. “ '

A doua zi, în comuna 
Boşorod, vechi spaţiu de 
spiritualitate românească, 
am finalizat manifestările 
noastre. Festivitatea de 
premiere a poeţilor popu
lari a avut loc într-un ca
dru cu adevărat emoţio
nanta >

Ioana Precup, din ju
deţul Bihor, poetă cu mai 
multe cărţi apărute, a pre
zentat un poem omagiu 
pentru această vatră de 
spiritualitate hunedoreanâ, 
numită Boşorod.

Cum era firesc, gazdele 
au pregătit un dens pro
gram artistic, concretizat 
In cunoscutul taraf condus

de prof. Petrişor Bruzan 
şi un specţacol de căiu- 
şeri, pe generaţii, instruit 
de cunoscuţii vătafi Nicolae 
Mălina şi de Ioan Toantă, 
minunaţi artizani ai jocu
lui căluşeresc, care au pre
dat ştafeta generaţiilor ti
nere. ,'v

La ambele manifestări 
culturale au participat flo
rile cântecului popular hu- 
nedorean — MARIANA 
ANGHEL şi ANA BAN- 
CIU, care, pe tot parcursul 
desfăşurării manifestării 
noastre, au animat prin 
cântece „din toată inima" 
publicul spectator: public 
care, la Căminul Cultural 
Ilia, nu s-a prea înghesuit.

Prof. MARCEL LAPTEŞ 
Centrul Judeţean 

al Creaţiei Populare 
Hunedoara



OSC ABURI 
EUROPENE

j Academia Europeană 
a Cinematografului, ca
re patronează în fiecare 
an atribuirea premiului 
„F£lix", considerat a fi 
un echivalent al mai 
cunoscutului „Oscar" 
pentru creaţia cinema- 

, tografică de pe -bătrâ- 
nul Continent, şi-a fixat 
recent premianţii — 
pentru anul 1993. Juriul 
final, reunit la Via- 
leggioi in Italia, cu o- 
cazia celui de al X-lea 
„Festival Europa Cine- 
ma" (59 filme din 29 de 
ţări), a acordat Marele 
Premiu, ca recunoaştere 
a întregii cariere artis
tice, regizorului Miche- 

■ langelo Antonioni. Alte 
două premii, 4,pentru 
•merite speciale", revin 
cuplului Erika şi Ulrich 
jGregor, organizatorii fo- 
TUmUlui pentru filmul 
tânăr" a1 Festivalului 
de la Berlin şi istoricu
lui de film Natttn Klei- 
man, din Rusia. Cere
monia de decernare a 
distincţiilor va avea loc 
,1a 4 decembrie în stu
diourile de la Postdam- 
Babeisbcrg de lângă 
-Berlin.- «-'-t:.-:

SENNA IN 
. AUSTRALIA

„Fără Prost, totul va 
fi mai greu pentru mi- 
net. Sunt cuvintele-lui 
Ayrfon, Senna, înainte 
de primele probe ale 
Marelui Premiu al Aus
traliei, ultima întrecere 
a Mondialelor din acest 
an- 'Pilotul brazilian de 

' pe Mc Laren, rivalul din- 
totdeauua al Iui Prost, 
a subliniat la Adelaide 
că retragerile, întâi a 
lui Mansell, acum a 
francezului, fac din el 
singurul campion al lu
mii rămas în concursu
rile de Formula 1; toa
tă atenţia mass-mediei 
se va concentra asupra 
sezonului său viitor, 
multiplicându-i obliga
ţiile. ■'

Pe' 7 noiembrie Prost 
(38 ani, patru' .titluri 
mondiale) ■ a luat loc 
pentru ultima oară în 
monopostul WHlian̂ , 
după 13 ani de FI, io 
încercarea de a obţine 
cea de a 52-a victorie 
a. carierei salo. încer
care nereuşită. După 
care, conform propriilor 
declaraţii* se va dedica 
profesiunii de „team 
manager" în, cadrul U- 
nei echipe franceze.

l u m e a  l a r a ă
! O CARTE DE CAUTAT

„DICŢIONARUL CITATELOR SECOLULUI XX“
A apărut la Londra, joi, 4 noiembrie 

a.c., într-o editură („Penguin") care nu 
mai are nevoie de prerentări. Sunt 628 
pâugitkl* rezultat al unei- trude ciclopice 
din partea lui Mark Cohen, nume fami
liar cititorilor ;români că autor respon
sabil al celebrisimei Guinness Bobk. 
Pentru, această enciclopedie a cuvintelor 
rostite pentru Istorie, de la Eiristein- la 
Mick Jagger şi de la Ghurchill la ElţSn, 
Cohen a lucrat mai bine de zece ani, 
înregistrând cu răbdare pe 25 000 fişe 
tot atâtea fraze „de neuitat", înainte do 
a le alege pe cele doar aproximativ 
8 000 cuprinse în carte. .

Politica, literatură, arta, spectacolul, 
toate şi-au adus partea de contribuţie, 
începând cu anii dintâi ai secolului,' cu 
Kafka Şi Uitler, şi. Kipling, şi Ciârio 
(„Victoria are totdeauna sute de părinţi, 
pe când înfrângerea e mereu orfană !") 
şi Shaw, şi Joyce. In prim plan se află 
Elţân (Se poate face un tron din baio
nete, dar nu se poate şedea pe el multă 
vreme"), sau Reagan („Mi se spune că 
munca nu face rău, dar de ce să risc ?") 
sau acei, atât de actual. Woody Allen 
(„Sexul e murdar doar dacă c făcut 
bine").

Există în această enciclopedie citate 
pentru toate gusturile, de la cele pe 
placul străbunicilor, een „Nu o sărutam, 
îi susuram în gură" (Chico Marx), la 
cele pline de umor ale femeilor vampir 
ale epocii noastre, de -tipul „No-mi pasă 
ce spun miniştrii mei, fiindcă fac tot 
ceea ce le zic eu !“ (Margaret Thatcher). 
Să n-o uităm în această scurtă selecţi- 
une nici pe Jerry Hali,- soţia lui Mick 
Jagrer : „După nărerea mamei, pentru 
a păstra un bărbat trebuie să fii chel- 
neriţă la masă, bucătăreasă la bucată» 
rie -şi târfă la pat. Eu voi angaja ne 
prunele două şi mă voi ocupa de pat". 
Şi nici pe feminista Gefmaine Greer : 
„Tragedia bărbaţilor e că un bărbat nu

e niciodată destul de bărbat", conchi- 
zând cu Jane Fonda că „Un bărbat are 
toate anotimpurile, dar o femele «re 
dreptul doar la primăvară". ’

t Lui Ricasso („Un papagal ; verde e şi 
o salată cu un papagal verde şl cine se

• gândeşte doar la papagal diminuează 
realitatea") îi dau replica, polemic, 
Chagall şl Dali. Primul spune: „Ce ge
niu, acel Picasso : păcat că nu pictează", 
iar magul suprarealismului adaugă „Fl- 
casso e un geniu. Şi eu la fel. Picasso 
e comunist. Nici eu !“ între micile ră
utăţi s-o cităm pe cea a Iui Marlonîj 
Brando despre Frânk ‘Şinâtra: „E tipul 
care,, o dată mort, îi va rupe sufletul 
lui Dumnezeu pentru ci l-a ̂ ăcut chel' 
Alături de ChurchiU. care dă o mână' 
de ajutor editurii afirmând că „prinde 
bine unui om incult lectura unor cărţi 
de citate"* apar Gorbaciov („Uneori în
tre patru ochi nu mai reuşeşti să vezi 
faţa celuilalt") şi Walesa („Oriunde se 
află trei polonezi, există şi patru par
tide politice").

Bine reprezentată-este lumea cine
matografului. Warren Betty, burlac până 
de curând» mărturisea că: „Nu voi co
mite nici măcar o dată « asemenea 
eroâre iar regizorul Bunuel: „Sunt 
încă ateu, slavă Domnului !". , Ingrid 
Bergman e categorică in privinţa lui 
Hitchcock: „Un agricultor care creşte 
piele de găină", iar comediantul Mei 
Brooks e de părere că: „E-tragedie «Ia
că mă rănesc lâ un -deget şi comedie 
dacă un altnl cade intr-un puţ şi 
moare". .

Şi cum în enciclopedia citată apar 
şi ilustre citatei anonime, vom încheia 
cu anul aparţinând chiar acestei cate-j 
gorii. De pildă, soţia, smulgându-i a-i[ 
mantei soţului său haina de blană dă-J 
ruită de acesta : „Ne-am împărţit hoitul 
de ce’ nu şi vizonul ?“.

.VVAW.VAVAVA’rtfAW.V/.V
•ii

\ MIGRENA JMANEI
Durerea de cap a prinţesei Diana se'numeşte Ken' 

şi e Un bărbat, chipeş cară vreme de şâpte ani i-a 
fost gardă dc corp, Paiidă .şi cu ochii înroşiţi de la- 

• crimi,. soţia (despărţită în jfâpt) a jffinifuluî' Charles 
â părăsit In grabă o serată de binefacere la începu
tul acestei luni. „A suferit un atac de migrenă, au 
afirmat pe 3 noiembrie oficialii de la Buckingham 
Palace, dar citind presa populară din capitala An. 
gliei; se poate afla că prinţesa fusese atât de puternic 
şi* de neaşteptat afectată de aflarea veştii că de acut» 
înainte Ken Wharfe nu se va mai afla âlături de ea 
pentru a o apăra, Acest inspector plin de- prestanţă 
al Scotland Yard-ului, în vârstă de 45 de ani, a fost 
eliberat din funcţia sa de bodyguard al prinţesei, 
fiind oficial „promovat", dar gazetele londoneze văd 
in această măsură încă o încercare de a o izola şi 

‘pune în dificultate pe prinţesa „rebelă!’, care a în-, 
drăznit să ceară despărţirea de moştenitorul tronului;; 
şi, mai mult, a acceptat ca acest lucru să devină pu. ̂  
biic. .

Diana ar fi încercat totul pentru a obţine revo
carea ordinului şi păstrarea lui Ken Ia vechiul său 
post, dar demersurile sale nu au avut succes. Ele
gantul şi muşchiulpsul inspector, văzut de atâtea ori 
In- anturajul prinţesei, Intr-atât încât devenise un 
personaj popular dar şi deranjant pentru reputaţi  ̂
familiei regale,' eră foarte mult îndrăgit de William 
Karry. cei doi copii ai Dianei şi ai lui Charles, care 
sc ataşaseră „periculos de mult" de îngerul lor pă
zitor. Şi cum'paza bună scuteşte de bârfa rea... Ken 
Wharfe a fost „avansat" !

* —* —# -

PROSTITUŢIE SUB
Prostituţie forţată, pen

tru a* satisface dorinţele 
„căştilor albastre" la Sa
ra jevo. Sub ameninţarea 
armelor, zeci de femei 
musulmane şi croate au 
fost duse intr-un resta
urant de la' marginea o- 
raşului şi obligate să se 
ofere clienţilor: aproape 
toţi militari, implicaţi în 
operaţiunea de pace din 
Bosnia. Bordelul era fo
losit ca un fel de lagăr 
de prizonieri unde tortu
rile erau înlocuite cu 
prestaţii sexuale penţgu 
vreo patruzeci de bărbaţi 
— francezi, canadieni, 
neozeelandezi şi ucrai
neni — obişnuiţi ai loca
lului, fericiţi să poată 

) organiza „orgii” cu fetele 
puse la dispoziţie. Şi care 
s-au ferit straşnic să de
nunţe prezenţa şi mai a- 

ţ Ies „particularitatea" bor
delului.

„Descoperirea" a fost fă 
cută de un reputat ziarist 
american, Roy Gutman, 
care face să cadă astfel în
că o belea pe capul forţelor 
ONU, după scandalul de
clanşat în septembrie, 
când un alt publicist' a 

I probat înfloritorul comerţ 
„la negru" practicat in 
Bosnia de soldaţii Naţi
unilor -Unite.

DRAPELUL ONU ?
Acuzaţiile lansate de 

Gutman în paginile pu
blicaţiei „Newsday" sunt 
deosebit de grave: timp 
de şase luni el a urmă
rit mişcările din faţa re
staurantului — pensiune 
„Sonia'Kontiki", situat la 
10 km de Sarajevo. A 
văzut zaci de soldaţi pre- 
dândlt-şi postul" . înăun
trul localului, fără sâ 
descopere nimic suspect 
'deşi guvernul bosniac re- 
clamasa încă de .ac.um un 
an că. sub bordel s-ar a- 
fla, îhtr-un bunker, un 
lagăr de prizonieri. Ei 
bine, Gutman a reuşit 
chiar să ia un interviu 
comandantului acestui la
găr, cârc e cât se. poate 
de convingător : „Căştile 
albastre veneau de mai 
multe ori în cursul săp
tămânii. Beau, mâncau - şi 
nu dispreţuiau fetele”. Ej 
a afirnţaţ însă că toate 

■„prestaţiile" erau -asigu
rate de prostituate profe-' 
sioniste, fapt contrazis de 
trei dintre acestea care 
au declarat că au fost 
răpite şi duse în bordel 
sub ameninţarea armelor. 
De altfel, ca şi câţiva 
bărbaţi, siliţi şi ei la u- 
miiitoare prestaţii sexti 
-ale.

-Vedere din Veneţia: Bazilica San Marco. " ' ;
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Poate că pu sunt măr
cile poştale cele mai rare 
chh lume, dar în mod 
sigur sunt cele mai fas
cinante şi cu istoria cea 
mai frumoasă. Şi, înce
pând de miercuri, 3 no
iembrie a.c.,. sunt şi cele 
mai scumpe: miticul 
„plic din Bordeaux", da
tat 1847 şi dotat eu două 
exemplare perfecte din 

• „Mauritius roşu" de un 
-penny şi „Mauritius al
bastru" de două pence, 
ilustrate cu profilul re
ginei Victoria, a fost 
vândut la licitaţie, la Zii- 
ricb, pentru 4 milioane 
de’ ddlari. Precedentul 
record filatelic din Juna 
mai a.c. al mărcii poşta
le britanice „Penny Black 

a fost bătut astfel cu 
mai bine de 500 000 do
lari.

licitaţie fără precedent la Zurich
«Cele două Mauritius 

sunt mitul oricărei gene
raţii de filatejtişti. Dar 
cred că acest plic nu a 
fost cumpărat, totuşi, de 

. un colecţionar propriu-zis, 
ci de cineva care este 
obşedat să aibă lucrurile 
cele mai bune din lume. 
Plicul din Bordeaux s-a 
alăturat probabil unor 
alte obiecte preţioase şi 
rare, ca un Canaletto sau 
o Biblie ilustrată cu mi
niaturi», e de părere Al- 
berto Bolaffi, una dintre 
autorităţile recunoscute 
ale filateliei internaţio
nale.

Celebrul „plic" are în 
spate o istorie plină ' de 
fascinaţie. A fost- expe
diat, în anul 1847, de un

comerciant de vinuri, ca
re făcea negoţ cu Insu
lele Mauritius,, colonia 
exotică1 intrată de puţină 
vreme sub suveranitate 
britanică. Considerat pier
dut, a fost găsit, în 1902, 
de un student francez, 
ajungând, pe un traseu 
marcat de adevărate a- 
venturl, in posesia fai
mosului colecţionar japo
nez Niroyuki Kanai, care, 
în patru decenii de că- - 
utări a reuşit să adune 
laolaltă cel mai complet 
grupaj cu mărcile poştale 
emise pe insulă. Intre 
care şi milionarele „Ma
uritius roşu" şi „Mauri
tius albastru".

Dar marii colecţionari 
sunt imprevizibili. După

ce şi-a atins obiectivul, 
Kanai s-a plictisit pro
babil şi a luat atunci o 
hotărâre eroică: să-şi 
vândă colecţia din Ma
uritius şi să-şi înceapă 
o alta, tot atât de pres
tigioasă, consacrată Fin
landei.

Gât despre cel care a 
cumpărat „Plicul din Bor
deaux" în buna tradiţie 
a acestor tranzacţii, nu
mele îi este ţinut secret. 
Se ştie însă cine a inves
tit alt milion de dolari 
pentru a-şl procura sin
gurul „One Penny" roşu 
neuzat, existent în lume, 
şi unul dintre cele trei 
„Two pence" albastre ne
uzate : guvernul din Ma
uritius, care le consideră 
comori naţionale şi vrea 
să construiască pe insula 
din . Oceanul Indian un 
impunător muzeu filatelic.

PORNOVIDEO FARA FRONTIERE
O hiaree porno-televizată „ameninţă” Europa. 

Comisia „ad hoc“ -de la Bruxelles, conform unui ar
ticol âpărUt pe 30 octombrie în cotidianul france» 
„Liberation", este In imposibilitatea de a mai acţio
na, deoarece fiecare ţară a Comunităţii are propriile 
regulamente In materie de sex-hard. In fapt, „Porno 
Europa", prin intermediul antenelor parabolice şi al 
taxelor care se învârt, cel puţin Ja Paris, în jurul 
cifrei de 1000 franci pe an, îşi sporeşte neîncetat 
audienţa nocturnă. „

Nu se ştie câte sunt canalele mai mult sau mai 
puţin clandestine care transmit „cursuri" de sexcL 
iogie aplicată. Dar, oricum. Europa are nopţile pe 
care le merită. Nopţi în stilul celor 120 dc zile ale. 
Şodomei, ca să-l cităm pe marchizul de,,Sade. Din 
Anglia transmite. „Aidult channel", cu un public tot 
mai numeros in... Franţa, mai ales; printre homo
sexuali, datorită programului „Boy zone men." Şi 
autorităţile audiovizualului din Hexagon nu prea pot 
spune nimic, câtă vreme autorizează- ca reţelele cii 
bătaie lungă, „Canal plus” şi „M 6“ să-şi aibă largi 
spaţii nocturne dedicate erotismului. Căci, la urma 
urmei, erosul, chiar mai „deplasat", înseamnă liber
tate. Asta e şi părerea englezilor de la „Adult cha- 
ntiel", care s-au grăbit totuşi să protesteze când un 
post olandez foarte „îndrăzneţ". „Red hot dutch", 
le-a încălcat teritoriul. Şi, pentru a evita problemele 
cu propria legislaţie, olandezii şi-au plasat emiţăto
rul tn Danemarca, punând in undă scene de sado. 
masochism, pedofilie şi zoofilie, un porno feroce şi 
triumfător, cum il defineşte „Liberation".

Aşa încât, dacă in 4989 „Cei 12" au semnat, sub 
semnul unei, ostentative chiar, apărări a moralei, 
„Marea Ghartă a televiziunii fără frontiere", există 
Încă atât de multe şi serioase probleme, nu doar de 
legislaţie şi jurisprudenţă, care a fac In practică ino
perantă. Spre folosul proprietarilor de reţele ty. 
specializate în pornografie, deşi;

\
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REFLECŢIA ZILEI |

O „Condiţia umană e aşezată aşa de sus, I 
în privinţa suferinţelor şi a bucuriilor, încât I 
nici nu se poate calcula ce îşi datorează doi! 
soţi unul altuia'. * |

GOETHE I
I

DESPRE CĂSNICIE
• „Căsnicia este o cetate asediată în care Cel de 

afară vor să intre şi cei dinăuntru vor să iasă".

„Căsătoria este o ştiinţă: nu primeşti decât în 
măsura în care dai". '

BALZAC

• „Una peste alta, erau o pereche fericită; su
portau atât de uşor lanţul, încât nu merita osteneala 
de a-1 rupe".

BYBON,

. ' •  „Căsătoria este- stare» sau condiţia unei comu- 
* nităţi constând dintr-un stăpân, o stăpână şi doi 
| sclavi, care fac un total de două persoane'*. ^
I AM BROS E B1EHCE
' Selecţie, de IL1E LEAIUJ |
| 'mmm tmm t
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...SUNT GOALE RAFTURILE 
- ÎN ^AMARA I

iubito, ninge şi e frig afară,
Şi n-am căciulă, ghete şi mănuşi!
Sunt goale rafturile în cămară 
Şi şuieră curentul pe sub uşi.„

l l  piaţă varza verde—- îngheţată —,
Se vinde tot cu patruzeci de lei...
Se-apropie o iarnă blestemată 
: CUm n-a mai fost din anul ’53 1
Desigur, noi ntt vom muri de foame ~
Ştim lecţia de-a nu avea nimR ! /:,v . '
Hţa mai avem vreo treisprezece poame i 
Şi câteva fasole-ntr-un ibric— , t . . .

Iubito, ninge ! Iar la noapte-ngheaţă.
— Un pui de vr,able se jeluie-n zadar ! 
Regret, dar n-am decât oul de raţă 
Furat de tine de la aprozar.

DUMITRU HURUBA

La ofiţerul stării civile

0  Un patron il chea
mă pe unul din salariaţi 
în biroul său :

— Dragul meu, rar reu
şesc şă îmbin .plăcutul 
cu utilul. Azi anr reuşit, 
în sfârşit: te concediez.

0  Un client, într-un 
bar, îi spune vecinului 

‘din.' stânga: - \
— Soţia mea nu mă

apreciază. Dar a dumi- 
■ tale ? -

Vecinul răspunde:
— N-aş putea . spune. 

N-am auzit-o niciodată 
proniinţându-ţi numele.

0  -r- Când vecinul 
nostru, spune soţul, şi-a 
luat -mobilă nouă, - zor- 
nevoie să ne luăm şi noi;

iM
când şi-a cumpărat tele
vizor în culori, ' neapărat 
ai vrui-şi tu; cu automo
bilul, tot aşa. Dar, acum, 
ce facem ? Că acum şi-a 
luat altă nevastă...r: , :-x. '

O — Ioane, în lipsa 
ta a venit Nicu al Mă
riei...

Ei, şi ?
— Vrea să cumpere 

măgarul.
. — Şi ce i-ai spus ?
— Că nu eşti acasă..

0  BASM. ly fost odată 
un băiat, care i-a ♦ spus 
unei fete : .

— Vrei să te măriţi cu»
mine? '

— Nu, a răspuns, ea.
Şi, împreună, au trăit

fericiţi până la adânci 
bătrâneţe. ■

Culese şi prelucrate de 
ILIE LEAIIU

-■ • Ofiţerul stări*-civile:
— Cununia dumneavoas

tră, domnule, e fixată pen
tru mâine.1

— Bine, dar mâine nu 
se poate. Vă rog...

— Ei, atunci fac - o ex
cepţie. Dar să ştiţi că data 
viitoare trebuie să veniţi 
în ziua fixată.

• Ofiţerul stării civile:
—• înecând din acest

moment, orice veţi spune 
poate constitui probă îm
potriva dumneavoastră.

• Oficiind căsătoria, li
nei tinere perechi, ofiţerul 
stării civile rămase mut 
de uimire tocmai când tre
buia să vorbească mirilor. 
EI şi ea aveau părul lung, 
amândoi, purtau pantaloni 
In sfârşit, revenindu-şi, el 
spune zâmbind: ;

— Iar acum, rog pe u- 
nul din voi să sărute mi
reasa.

• fn faţa' ofiţerului stă
rii civile:

— De bună voie o luaţi 
do soţie, sau aţi fost ma
nipulat ?

• După ce a fost ani "de 
zile preşedinte de tribu
nal, .Popescu a devenit o- 
fiţer de stare civilă:

— Domnişoară, 1 con-

pesimţi să iei de bărbat 
Popescu ?

— Da!
Intorcându-se spre feri

citul gineep, ofiţerul stării 
civile, distrat, il întreabă:
- — Acuzat, ce'ai de spus 
în apărarea dumitale ?

D. VASI-ŞOIMOŞANU ^V.VW.v.wrrA,.V,,.,ASVyVAWr.-.v,-.v.-.'.-.VAV^
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JU R N A L FRANCEZ (4 )

ţa ora 11, îrî  fiecărei 'că $iprimărie. Pajişti verzi? 
zi, mergem la slujbă .... în se întind spre vale, vacile 
bazilica părinţilor obloji-, blânde pasc ia» ba ..raănoa-
ordin al preoţilor misî * s"q,*pe ,a!'ci; nii'a fosf se-

1 nori cohstruifă aici," pe cetd de' la noi* toful e ver- 
vârful colinei. In vârful tur- de crud şi proaspâtj E d- 
nuluio imensă statuie albă tata pace şi linişte, poate 
o Fecioarei Mari a. Văzută prea multă linişte, compa- 
prin binoclu, chipul Fecioa- rati* cu mediul în care trâ- 
rei e de o frumuseţe şi gin- iese acasă.
•gâşie deosebită. Acest turn •  Revenim pe o potecă 
să vede dîn tren. de la ce frece prmfr-o pădurice■ , 
mare depărtare. Clopotele de brad plantată. Şiruri dte •' 
sună  ̂ în liniştea locului, brazi, linii drepte ce se
chemând credincioşii. AicC întretaie 'şi mereu eşti la
credincioşi din întreaga răscruce. Aerul e umbros

şi umed, sub tălpi covorul 
moale şl î#mir<smaFăr!„<jt 
celor" căzute peste am O 
boare uşoară îmi mângâie 
fata şi am senzaţia că mă 

. . , aflu înfr-o imensă catedra-'
Franţă vin în pelerinaj să-şi lă, având cupola sprijinită 
spună rugăciunile. _ E loc pe zeci de coloane. Depaţ- 
de liniştş $i. rugăciune. In- te, se dude un murmur de 
trăm: vifrajiîle sunt minţi- apă. Coborâm în vale, a- 
nate, adevărate opere de poi mergem în sus, pâ fi-, 
arfă, totul ooarfă ampren- rul apei. O vale mică şi 
ta istoriei. - ■ repede, cu tipa jlimoedp,

• Facem o plimbare până atât de rece că-mi înghea- 
fa. monumentul j-idicat în a- ;ţă şi dinţii. Stânci -mari, 
mintirea lui Maurice Ba- albe şi golaşe s-au rosto- 
reSs, un poet ce a trăit în golit până aici, apa- săltă- 
secolul XVIII şi d cântat în reafă aleargă peste ele.. 
Versurile sale aceste _ pla- O cascadă zburdalnică îm- 
luri. Monumentul e ridicat prăştie o ploaie,fină ca.ţm. 
pe muchia dealului din a- abur. Se vede fiecare pie- 
propiere, are o înălţime de tricică, chiar şi acolo unde 
40' m, este asemenea unui» apa e mai adâncă.. Ascult 
far pe malul mării şi în- cântecul apelor. Păsărefe- 
tr-adevăr priveliştea e la le parcă se iau la întrecere 
fel de largă şi poetică, cu apa şi no mai- ştiu care 
Mici sate împrăştiate până sunet e mai - .încântător, 
în zare, spun mici pentru Contemplu toata această 
că un sat are, între 10-30 ■ frumuseţe. Viaţă, linişte 
case, gazda mea îmi spune şi pace, Aici e"Dumnezeu 
că fiecare sat este outo- cel viu. 
nom, având propria biseri- INA DELEANU- ă-

> •
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ORIZONTAL: 1) Tip de raid fulger; 
2) Muzică sincopată de step- patruped — 
Arzătoare de pământ 5 3) „Glasul roţilor 
de tren" Intr-o interpretare presto — Gol 
marcat de toată frumuseţea; 4) Bine no
tat la figurile impuse — Primesc aluzii 
In contul Rosinântei; 5) Mintea de pe 
urmă — A Interveni hotărât In apărare?' 
6) Răsuflarea prelungită a pregătirilor 
gastronomice De obicei schimbă vor
ba; 7) Limita consumului raţional —» Te
ren propice apariţiei primilor ghiocei; 8) 
Argintul viu al zilelor noastre — .An
samblu muzical de factură pop; 9) A ră

mâne fără replică — Notaţi adesea cu 
excepţional; 10) Sistem de comunicare 
prin semne. - - .....—.

VERTICAL: 1) Balon uşor degajat, la 
înălţime; 2) Mesaj festiv cu soli ocazio
nali ---Elemente de bază ale. strategiei
militare; 3) Produs alimentar pentru_ co
p ii— încadrare temporară la strungărie; 
4  ̂Volum de versuri apărute postum — 
Subtile agente ale diplomaţiei domes
tice; 5) Cu mari posibilităţi de afirmare 
într-o întreprindere — Limită de supor
tare a frigului! ; 6) Golectiv restrâns 
simbolic în ultimă instanţă — Leac de 
bonton in tratamentul insipidităţii; 7) Un 
plus de înclinaţie pentru matematică — 
Bază de aprovizionare; 8) Prinsă în ba
letul fulgilor de nea — Depus la arhivă 
fără aprobare; 9) Cantitate mică de inte
ligenţă — Trudesc o viaţă-ntreagă la pă
mânt ; 10) Apreciată pentru frumoase 
trăsături de caracter.

VASILE MOLODET

DEZLEGAREA CAREULUI 
„MINCIUNELE". 

APARUTTN ZIARUL NOSTRU 
DE SAMBATA TRECUTA:

1) DENIVELĂRI; 2) ACAPARATOR; 
3) ROTOCOLITE; 4) ANA — IRE — IA; 
5) POLA — ILA — L; 6) AMICA — 
ETUI; 7) NITURI — LIT; 8) AŞA — 
SECETA; 9) TIŢA — ROTAT; 10) ETER
NITATE. . __ ___

Desen de CONSTANTIN GAVRILA

KIadonna ŞI maracana

Celebrul club brazilian Flamcngo a fost obligat 
şă-şi abapdoneze obişnuitul loc de disputare â me
ciurilor din cupele continentale, megâstadionul Ma- 
racanâ. De virţă a fost Madonna, care a transformat 
pentru o seară „Templul fotbalului" intr-unui al mu
zicii. Şi astfel, semifinala de joi, 4 noiembrie, a su- 
percupei „Libertadores”, a campionilor Americii de 
Sud, dintre Flamengo şi Nacional Montevideo, s-a 
disputat po stadionul Pacaembu, din Sao Paolo, la 
400 km de Rio. Căci, deşi spectacolul Madonnei, „Gir- 
lie Show", a avut loc abia sâmbătă, 6 noiembrie a c. 
(în faţa a peste 100 000 spectatori I), autorităţile mu
nicipale din marele oraş brazilian au aprobat să în 
chidă Maracana, pentru amenajări, cu trei zile mai 
devreme.

*
I

V

• Bou -— Tatăl vitreg 
‘ al viţeilor..

1 • Bordeux — Vin 
franţuzesc, falsificat 
veritabil, în celelal- 

, fe ţări. '
• Carte — Nume pe 

prima pagină şi re
nume după-ultima.

e Cerb —.ţinui feri
cit că c înfcornora.t.

•  Dată — Ziua exactăl 
in care nu s-a năs
cut nici _ o femeie.

poristie
• Defunct — Citat la 

judecata de apoi,
• Doi- — Semnul în

mulţirii.
e Dragoste — Bătăi 

de inimă pentru du- 
__ rert de cap.

e Etate — Substantiv 
numai de genul 
masculin.

e Eunuc — Paznic al 
'sublimelor porţi.

e Fariseu — Dumi- 
trescu de peste 
drum.

• Farmep — Polenul 
femeii.

• Fecioară — Perso
naj biblic.

• Frate — Individ ca- 
re nu iţi oferă

• brânză, drâs pe 
bani.

Selecţie de • 
IMF M-'MIU



ATUURILE P R IV A T IZ Ă R II  

SPIR ITUL DE IN IŢ IA

respecte la sânge termene- 
Ie de livrare a mărfurilor 
către beneficiari, să prac
tice preţuri accesibile.

Şi «iacă In ţară şi-au fă
cut «iestul de repede „fir
mă", nici „afară" n-au în- 

v târziat prea mult -eă se a- 
firme. Aşa se face că o 
serie de târguri şi expo-

GHEORGIIE NAGHI: Am făcut demersurile ne- 
re către autorităţile municipale şi judeţene pen- 
a ne sprijini, In spiritul legilor In vigoare, să 
aem şl Hotelul pieţei, să-l încadrăm arhitectural 
tilul noii clădiri şi să putem organiza alte câteva 
ere de producţie, creând încă 200 de locuri de 
ică pentru femei. Sperăm să fim înţeleşi, aşa 
am fost până acum. Mai ales că am confirmat 

tvem forţă şi că facem lucruri bune pentru a- 
oraş, pentşu acest judeţ, pentru oamenii de aici.

Am adresat celw doi patroni câteva întrebări 
la care au răspuns scurt, concret, clar, convingător.

— Cum v-a venit ideea privatizării şt cam aţi
■ materializat-o ? r s ■- v;\ -

GHEORGHE NAGHI: Am conştiinţa că priva- 
tizarea este singurul drum al unei economii naţio
nale viabile şi prospere, al bunăstării unul popor.

— Şi de ce privatizare "In sfera producţiei mate
riale. când cei ma| mulţj s-au orientat spre comerţ.

GHEORGHE NAGHI: Din aceeaşi raţiune. Este 
limpede pentru oricine gândeşte . lucid câ numai 
dacă produci şi vinzi ai bani pentru alte trebuinţe 
ale ţârii.

GEZA ZSOK: In plus, In producţia efectivă 
de bunuri materiale şe creează locuri de muncă, mai 
ales intr-o perioadăca aceasta pe care o traversează 
România, când întreprinderile de stat Îşi restrâng 
activitatea şi disponibilizează muncitori.

— Dvs, aţi fost bogaţi ? Aţi pornit cu mulţi 
bont ta drum ? •

SCURTĂ ISTORIE
GHEORGHE NAGHI: Poate unii nu cred. N-am 

fost şi nu suntem bogaţi. Am Început cu câteva zeci 
de mii de lei, am luat credite şi am investit, con
vinşi că prin munca noastră fără răgaz şi cu aju
torul lui Dumnezeu vom reuşi. ';

— Şi se pare că supteţi pe drumul cel bun.
GEZA ZsOK : Şi noi aşa credem. Insa drumul

nostru . este focă la Început. Dorim să fim. cei mai 
bum in domeniul nostru şi nu vom osteni până nu 
vom ajunge la vârf.»

GHEORGHE NAGHI: De fapt, prin această 
nouă investiţie am făcut mari paşi Înainte. Deja 
suntem o fabrică de confecţii sportive şi tricotaje, 
pe care o vom dezvolta continuu. Vom investi me
reu, vom ridica necontenit ştacheta calftăţii produ
selor, vrem să ieşim cât mai mult în lumea mare, 
tn lumea bună.. . '

— Cap angajaţi are unitatea ?
GHEURuittE NAGHI: In jur de 200, însă vom

mai angaja, pe măsură ce ne vom dezvolta şi di
versifica producţia. Pentru că această fabrică va 
rămâne peste generaţii aici, Io Deva. Eu vreau ca 
fiii mei să fie mândri de ceea ce a făcut tatăl lor.

— Ce materie primă folosiţi şi cum o procuraţi ?
GHEORGHE NAGHI: .Sigur, mai multe sorti

mente — poliamidă,. bumbac, amestec de celofibră 
cu bumbac, altele — pe care ni le aducem din ţară 
cu mijloacele proprii de transport. însâ lucrăm şl 
cu materie primă din Olanda, Turcia, Ungaria, În
deosebi pentru producţia de export.

— Şi cum livraţi marfa ?
, GEZA SZOK : Cu maşinile noastre ori cu ale . 

beneficiarilor, care Încheie cu noi contracte sau care 
ne lansează comenzi ferme. Dăm marfă la societăţi 
comerciale de stat, la firme particulare, tuturor celor 
ce ne* solicită.

— Care va fi pasul următor în dezvoltarea ac
tivităţii dv. ?

GHEORGHE
cesare către 
tru a ne 
obţinem şi
In stilul noii < 
ateliere de f 
muncă * 
cum am 
că c 
cest

*— —*—*—*—*—•*

S.C. Naghi et Zsok perseverează
Drumul spre economia 

de piaţă In ţara noastră 
este lung şl greu. Pe alo
curi este o ur.ecos, iar pe 
alte segmente este oprii Iu 
barieră. Insă temerarii TI 
străbat In orice condiţii. 
Asemenea temerari simt şl 
dnii Gheorghe Naghi şl 
Geza Zsok, din Deva, care 
-  Intre primir din judeţ şi 
poate din {ard -  au pus 
bazele «net societăţi co- 

♦—*—*—*—*—*—

merciole ce le poartă nu
mele.

Denumirea întreagă, e- 
xâctă este : „S.C. NAGHI 
et ZSOK CONTAPEX IM
PORT-EXPORT" şi îşi ore 
sediul lângă piaţa mare 
a municipiului Deva.

Obiectul de activitate : 
producerea şi desfacerea 
-  în ţară şi la export - 
de confecţii sportive şi tri
cotaje (acestea din urmă -

mecanic, dar ţi manual).
In numai trei ani de zile, 

numărul sjIoi iut'lor şi vo
lumul producţiei au crescut 
de câteva ori, capacitatea 
de fabricaţie s-a amplifi
cat considerabil, prin fina
lizarea şi racordarea Io 
circuitul economic, chiar în 
această săptămână, a unei 
noi clădiri de nivel eu
ropean din punct de vede
re al calităţii construcţiei 
şi al echipării tehnice.

tn biroul său elegant, 
din noua clădire, dl 
Gheorghe Naghi primeş
te comenzi de Ia bene
ficiari.

tn dorinţa de a fi tot 
mai căutaţi şi mai buni. 
stabileşte pe loc toate 
amănuntele de execuţie 
şi livrare.

Magazia de produse' 
finite nu prea stă plină. 
deoarece.soIicitările sunt 
mari. Acum insă, la 
inaugurarea noii capa
cităţi de producţie, era 
firesc să poată fi pre
zentate ultimele modele 
de articole sportive şi 
confecţii textile create 
de specialiştii firmei.

TÂRGURI, EXPOZIŢII
Ambiţia cuplului Naghi- 

Zsdk a fost de la început 
de a se impune prin cali
tate, operativitate şi pre
ţuri, atât pe piaţa internă, 
cât şi pe cele externe. A- 
ceasta i-a determinat . să 
ridice continuu ştacheta e- 

in producţie, să

In ţară şi-au fă- 
, de repede „fir- 

J  „afară" n-au In- 
prea mult se a- 
Aşa se face că o 

de târguri şi expo

ziţii internaţioriale din Aus
tria, Franţa, Elveţia, Belgia, 
Suedia i-au avut ca invi
taţi, cu mărfuri ce s-au 
bucurat dp apreciere şi 
interes.

In continuare, perspec
tivele sunt frumoase. Pe 
2 decembrie a.c„ firma 
„Nagtţi & Zs8k“ din «Deva 
va fi prezentă la Expozi
ţia de la Graz, în Austria, 
cu prilejul sărbătorilor de 
iarnă, ,iar în 1994 — între 
alţele — va participa la o 
importantă expoziţie a bu
nurilor de consum la New 
York.

In noul şi modernul atelier de confecţii sportive 
donat, 'cu spor.-.''

se lucrează în linişte, or- 

Fotografii PA VEL LAZA

tehnică 
la vârf

Atelierele de producţie, 
compartimentele de crea
ţie, aprovizionare-desface- 
re, marketing-management, 
birourile de coordonare 
sunt dotate cu ̂  mobilier, 
utilaje, echipamente şi a- 
paratură tehnică de nivel 
competitiv la vârf, prove
nind din ţară, dar şl din 
Italia, Ungaria, Japonia, 
Franţa. Aceasta presupu
ne că şi oamenii care ges
tionează şi lucrează cu a- 
semenea valori să posede 
cunoştinţe corespunzătoare. 
Este una dintre preocupă
rile prioritare ale patro- 
nilor. _yiv'

Un proiect Ingenios
Gândul dezvoltării capacităţilor de pro

ducţie, printr-o nouă construcţie. Ie-a produs 
celor doi patroni multe nopţi albe.

— I-am expus ideile şi părerile noastre 
dnei arhitect Emilia Hamoş, ne spune dl 
Gheorghe Naghi. Ni Ie-a înţeles perfect, le-a

’ trecut prin filtrul ingeniozităţii sale, apoi le-a 
aşternut pe planşetă. Ne citeam Unit tn ochii 
celorlalţi încrederea în reuşită. Ceea ce s-a 
şi întâmplat. Nu vreau să spun vorbe mari, 
însă arhitecţii de valoarea dnei Hamoş îi nu
meri, în ţari  ̂ pe degetele de la o mână, iar 
această bijuterie arhitecturală, pe care ne-a 
dăruit-o, ne face să mergem în continuare 
Pe mâna domniei sale. fi suntem recunoscă
tori peste măsură.

Şl un constructor serios
Sigu: că la început a fost gândul. Apoi a 

urmat proiectul. Insă, fără constructori buni, 
ele ar fi rămas intenţie, dorinţă.

— S-a găsit fosă şi un constructor price
put şi harnic — apreciază dl Geza Zsok. De 
fap  ̂doL Sau mai exact spus — două firme 
particulare de construcţii. Se numesc „Ben- 
dix" SRL şi wConfortvProlecf* SRL. Oamenii 
lor au lucrat mult, cu spor. au pus in operă 
materiale de calitate şi nu chiar ieftine — 
începând de la oţel şi beton, aluminiu Şi sti
clă. marmură şl parchet —, realizând un o- 
biecfiv cu adevărat de excepţie. Şi lor le 
mulţumim.



S LOTO-PRONOSPORT

Servicii prompte, 
civilizate, în sistem  

automatizat
Interviu cu dl jurist IOAN STANILA, 

directorul Sucursalei Judeţene Hunedoara 
a Loto Pronosport

— Deşi judeţul nostru are una dintre cele;
mai numeroase reţele în sistemele de joc Loto- \ 
Pronosport, am înţeles de la dumneavoastră că| 
în curând se înfiinţează o nouă agenţie Loto- J 
•Pronosport la Ilia. ?

— Aşa este. A apărut şi în ziarul „Cuvân-i 
tul liber“ o informaţie şi vreau ca şi pe această? 
cale să mulţumesc conducerii primăriei din Ilia, 5 
care ne-a ajutat să găsim spaţiul necesar. Deci, jjj 
de la 1 decembrie, cetăţenii din 9 comune — 
Ilia, Dobra, Brănişoa, Gurasa/da, Zam, Burjuc, 
Lăpugiu, Vor ţa şi Bătrâna şi din câteva zeci de 
sate aferente, vor' beneficia de serviciile unei 
noi agenţii Loto-Pronosporl, dotată cu apara
tură necesară desfăşurării activităţii în sistem 
automatizat. Mii de jucători din această ?onă. 
din vestul judeţului nostru, pot juca la sistemele 
Loto-Pronosport pe banii ce îi cheltuiau pe 
mijloacele de ţransport cu care erau nevoiţi 
să se deplaseze la Deva. Scontăm pe o afluenţă 
mare*de pasionaţi ai acestor jocuri la care, după 
cum se ştie, se pot câştiga .sume însempate.

— Puteţi să ne daţi un exemplu de cel mai 
recent record la câştiguri ?

— Sigur că da. In luna trecută, dl Vasile 
Brumar din Bucureşti, jucând la sistemul LOTO 
din 49, cu o sumă modică, a Încasat nu mai pu
ţin de 60 de miiioane de le i! Şi există toate 
şansele ca şi acest record să fie depăşit.

— Ce noutăţi mai aveţi pentru viitorii feri
ciţi câştigători ?

— încă din această săptămână s-au pus Iii 
vânzare, la toate agenţiile Loio-Pronosport si aţ 
Ia tonete LOZUL APARTAMENTELOR. Vii-? 
torii jucători trebuie să reţină că se vor acorda!; 
câştiguri în APARTAMENTE LA CHEIE IN 
CENTRUL BUCUBEŞTIULUI, cu 2 şi cu 3 ca
mere şi GARSONIERE, precum şi însemnate 
preniii în bani, In sume fixe, de 1 milion de 
lei, 500000 lei, 100 000 lei, 50 000 lei şl alte 
sume mai mici, dar numeroase.

— Suntem convinşi că această veste va, fi 
primită cu mare interes şi chiar cu bueurie de 
un însemnat număr de oameni.

— Noi sperăm intr-un mare succes.şi tare 
am dori să inserăm cât mai mulţi fericiţi câş
tigători şi în judeţul Hunedoara. Dar atenţie., 
această serie a LOZULUI APARTAMENTELOR 
este limitată! In încheiere aş vrea să asigur 
pe toţi cei care trec pragul agenţiilor noastre 
că vor beneficia de servicii prompte, civilizate 
in sistem automatizat. Mult noroc şi câştiguri 
cât mai mari!

SABIN CERBU
«Vwvww*v*vwvwvvwywv*wwwof»TrvTrinr»rwTrfWwv*»

s.c. „pălării — cristina- sjş.l.
IMPORT EXPORT DEVA

Str. Aurel VUicu, nr. 21 
Tel-fax 095/613964

•  Angajează comis-vo- 
iajori, pe bază de comision,
posesori de autoturism, 
pentru teritoriul Româ
niei.

•  Angajează comis-voiajori, pe bază de co
mision, pentru:

•  BULGARIA
•  GRECIA
•  TURCIA
•  RUSIA
•  UNGARIA
Condiţii de angajare: cunoaşterea limbii 

ţării pentru care solicită postul.
Cheltuielile de deplasare pe teritoriul ţării 

respective se achită ÎN VALUTA.

SOCIETATEA COMERCIALA 
„ASVIL“ S. A. LUPENI 

cu sediul în Lupeni, str. Vâscozei, nr. 1, 
judeţul Hunedoara

Organizează tn baza legislaţiei în vigoare 
licitaţie publică deschisă, cu strigare pentru 
vânzarea a 6 (şase) apartamente cu 2 şi 4 ca
mere.

Licitaţia va avea loc la sediul societăţii, in 
data de 16 decembrie 1993, ora 10.

Documentaţia de prezentare a apartamen
telor se poate consulta Ia sediul societăţii co
merciale, zilnic între orele 12—14.

Taxa de participare la licitaţie (nerambur
sabilă) este de 1 la sută, iar cea de garanţie 
de 10 la sută din valoarea opţiunilor şi se va 
achita prin numerar la casieria societăţii, până 
la data de 13 decembrie 1993.

înscrierile se pot face până la data de 13 
decembrie 1993.

în caz de neadjudecare se va organiza o a 
,II-a etapă la 15 zile de la prima licitaţie.

Relaţii suplimentare la sediul societăţii sau 
lâ telefon 56 04 52,_ int. 130 sau fax 541511.

* (1061324)

QUASAR ELECTRO S.R.L.
D E V A

bdul Decebal, bl. R parter 
Telefon 61 12 61,

VA OFERĂ:
O Frigidere 240 L
O Lăzi frigorifice 160 1, 1201
O. TV «dor Megavision, Goldstar
"O Calculatoare de birou
O Faxuri Panasonic, Sharp, Samsung
O Executăm reclame luminoase
O Instalaţii complete satelit

! i
I

LIDO DEVA

I

! I
I%
l*
Ia
I%
I*
Ia
Ia
I%
I%
I 

la
i

I
Vă invită, seară de seară, la show-ul ! 

„UN SURÂS ÎN PLINA IARNA- I
Susţinut de trupa de balet şi soliştii ba- | i  

rului. Melodii îndrăgite, sexy dance, surprize. |
•  Spectacolele vor începe din data de 20 I.

noiembrie 1993. I
#  Reţineri de locuri, zilnic, la tel. 627536.

Trecătorule, e ger t Ninge peste tine, Hat la j 
JAâ»*-n casa mea / Unde.i cald şi bine.

CUPON QUASAR 
ELECTRO SJR.L.

Bdul Decebal. bl. R. parter, telefon 611261.
Folosind acest cupon, beneficiaţi de o 

reducere de 2 000 lei, la orice cumpărături 
făcute In magazinul nostru, cane depăşesc 
valoarea de 300 000 lei. (1060492)

- m

! I

I !

S.C. COMTOUR LOWE S.R.L. 
cu sediul in Deva, Slntuhalm, nr. 1 

V I N D E :
•  2 elevatoare
•  1 har bere cu agregat frigorific
•  1 vitrină frigorifică 
Informaţii telefon 621113.

(1061332)

N O T I F I C A R E
privind intenţia de majorare a preţurilor şi tarifelor

Agent economic care notifică: Beneficiari i ag. economici
R.A. „ACTIVITATEA" Orăştie . Orăştie şi Geoagiu-Băi
— Forma de proprietate: stat
— Forma juridică : Regie autonomă
— Sediu: Orăştie, str. Victoriei, nr. 19
— Nr. înregistrare : J .20/228/1991
— Cod fiscal: 3186960

I

1%
1

Denumirea produsului 17. M. Preţ
actual

Preţ
notificat

1 — încălzire centrală Gaz metan
* Orăştie GcaL uioe 13565
1 - încălzire centrală Gaz metan

Geoagiu-Băi Gcal. 19364 23663*1 — încălzire centrală cărbune
Geoagiu-Sat Gcal. * 30300 370271 — apă Orăştie ‘ mc. 92 119

• — apă Geoagiu mc. 258 3611 — canal Orăştie mc. 33 46î — canal Geoagiu mc. 50 61
1 — gunoi ' - ■ mc. 1425 19241 — rampă gunoi mc. 400 540
1 — chirii containere , buc. 1800 2430

N o t i f i c a r e
privind Intenţia de majorare a. preţurilor şi tarifelor '

la populaţie, cu data de 15. Xn. 1993, la Orăştie şi Geoagiu-Băi.
1

Denumirea produsului U.M. Preţ •Preţ
actual modificat

« —* încălzire centrală Gaz metan
Orăştie GcaL 9000 *■ 9000J — încălzire centrală Gaz metan ‘
Geoagiu-Băi Gcal. 9000 90001 — încălzire cărbune Geoagiu GcaL 9000 9000

fe “ apă Orăştie mc. 42 541 — apă Geoagiu mc. 90 126
2 — canal mc. 10 141 — gunoi mc. 1425 1925
% — rampă de gunoi mc. 400 540
1 * chirii containere buc. 1800 2430

I

Intenţia de majorare a tarifelor se face datorită majorării de preţuri 
din N. N. 3082/1. XI. 1993 şi N. N. 3028/11. X. 1993.

\ SUCURSALA
4 JUDEŢEANĂ
1 BANC-POST SA.
\ DEVA

1 Anunţă scoaterea la 
> vânzare, prin licitaţie 
ţ publică, a unui auto- 
ţ camion „Steyer".
| Licitaţia va avea loc 
| joi, 25. XI. 1993, ora 
i 9, la Judecătoria De- 
i va, biroul Executor 
7 judecătoresc.
J Relaţii la telefon 
| 618870 — Banc-Post.

TIMIŞOARA S.A. 
ŞANTIER 34 LR 

DEVA

* Anunţă:
* începând cu datăj
* imediată, vindem ur-jj
* mătoarele produse:
* 9  ciment in sad şauj

vrac; *
» oţel beton 0  6 slj 

0 8.

Plata se vă face în|
j numerar. 
I Relaţii suplimenta-1 
j re la sediul. Şantie-I 
j rului, str. Horea, nr.j 
; 12-14, sau la telefon! 
i 625890 sau 612630,!
♦ int. 
«367.

361; 363; 360, 
(1061331)



iwmCA PUBLICITATE

• Sindicatul Meca
nica Orăştie solicită 
prezenţa în unitate a 
membrilor săi, în data 
de 22 noiembrie 1993,. 
ora 7.

(1061166)
• Multă, multă sănătate, 

fericire şi un călduros „La 
mulţi ani" îi dorim lui 
Pânzeş Andrei, cu prilejul 
împlinirii frumoasei vârste 
’de 62 ani. Soţia Tuliana, 
oopiii şi nepoţii.

•  Azi,. când împlineşti 
frumoasa vârstă de 58 ani, 
dragă Popa Paraschiva, noi

dorim multă sănătate, 
fericire şi Un călduros „La 
tnulţi ani“ din partea noas
tră, Doina şi Mirela.

•  Colegei Ani Schervan o 
floare, o urare la această 
aniversare. Colectivul Gră
diniţei 8, Deva.

(1061190)
• Vând Fiat Regata Die

sel şi Fiat Ducato Diesel 
t ; tone Xnfo m iţi 61 277

(1031102)
» <> va îzare autoturisme 

* i t :rere ad ise iir italia 
-informaţii suplimentara tel. . 

628372. între orele 19—22.
(1961121)

•  Vând ş>oi Marele s1 r,
peste 200 kg, şi piei iepure
tăbăcite. ■ Deva. I. Slavici,
«ir. 6. . 61.47)

•  aparts meni două
Camere. în Gojdu. Telefon 
627391 (1061039}’
• •  Cedez 325 chitdnţe Ca-

ritas, “ lunile august 18-26, 
septembrie 22, pentru 22 000 
dolari (lei) . — 35 000 DM. 
Telefon 620213.
’ (1061063)
•  Ofer formulare joc ru

letă mondială Viena. Cu 
100 dolari se pot câştiga 
30720 dolari. Suma in-

, vestită şe recuperează In
tegral după obţinerea far- ; 
molarelor. Telefoane : 095/

. 133665 ; '095/133135 ; 085/
I5S832. • (1061326)

0 Vând clădite fost ate
lier. Deva, str. 1 Decem
brie, 27, suprafaţă con- 

j-struita 150 mp şi 100 mp 
curte, preţ negociabil, 
8t*000 mărci sau eChivalen- 
tul în lei. Informaţii tel. 
013901. (1061092).

•  Vând butelie, broşă aur 
' «ŞS , g, ' 18“ k.‘ Telefon
«fW48.

(1061131)
- •  Vând-Renault' 11 Die
sel. -1985, /  înmaifîeUlabil, 
preţ 4500 DM, Fiat Rifmo,

’ benzină,' înmatriculat 1985, 
-8500- DM,- negociabil.'' In
formaţii telefon - 713921. ' 

.(1061138) ţ
, •  Vând loc de veci. -Că- 
lugăreni, telefon 626429, o- 
rele .17-21. . (10611571. :
iv# Vând' tractor• • Lan/

- Puldog, fabricaţie 1940/ eu 
• plug original, două brăzda-
- re, perfectă-stare^de. func
ţionare. Cîmpuri-Surduc, 
nr. «. (1061177)

•  Climpăr garsonieră sau
schimb două camere cu 
garsonieră plus diferenţa. 
Tel 614306. (1061159)

•  Vând apartament trei
camere, decomandate, cen
tral. Hunedoara, telefon 
717752. - (1061160)
JWW.VWW WWV.W

•  ACA Deva achizK 
ţioneâză miere la pre
ţul de 800 lei/kg din 
producţia anului 1993.

(1061185)
V.WAW.W

• Vând camion IFA W- 
50 şi Dacia 1310, la preţuri 
'•onvenabile. Tel. 616992.

(1061183)
•  Cumpăr garsonieră în 

Deva. Telefon 620610.
(1061181)

•- Vând urgent 0,30 ha 
teren extravilan. Brănişca, 
nr. 228. (1061163)

•  Vând apartament 2 
camere în Orăştie. sau la 
schimb cu Devâ (2-3 came
re) plus diferenţa. Infdfr- 
maţii suplimentare 1:7 te
lefon 618516.

(1061169)
•  Vând Opel Ascona, 

stare buna. Teleforv 622098.
(1061174):

•  Vând urgent ap r a- 
rnent t <>j rănii te, Gojdu 
1 lefor 611874 du-ntini

%-22. , (1061194):
-»• Vatod Opel Reţon Ber
lina; neînmatrirulat. /Stare 
excepţională, preţ negocia- 
<bil. Telefon .625736, . după 
ora 1-9. (1061173)

•  Vâhd cazan încălzire
centrală 'pe cărbune, tip 
Plpieşţî, şi cazan pe gaz 
metan’ tip Alba Iulia, fn- 
formaţii Orăştie, str. De- 
cebal, nr. ‘ 23, telefon
642726. (1061145)

•  Vând Dacia TLX, 1988,
Ungaria, preţ convenabil, 
felatii telefon 612798, ore
le 7—18. '(1061189)

#. Vân4-®aeia :rilO0, jfn 
fatoiţâ^e Î982. Lnformafu 
telefon’ 62373-4

(1061193)
•  Vând ARO 244 -Difer 

sel motor Braşov, nou, :u 
remorcă, Telefon ; 714984.

(1060906)
•  Vând apartament 2

camere, garaj, zona âuto- 
moto. Telefon 720681, .după 
ora 18. -■ • .
____

•  , . -' \R.' Si-
i eria, sti T â <*, ni.
76, organizează licita
ţie publică pentru'vân
zarea de mijloace fixe 
aprobate pentru casare, 
în data 'de 25 hoiem-. 
brie, -:âră 10,' la , sediul ’ 
unităţii.' ‘ * '' ' •"' ' i:

Lisîa' c fiijlpacs h 
. f ixe _ supuse ̂  vânzări i 
poate îl 7consultată ’ fă 
n nu ' i mă u 'o o- 

’ ţionâtâ.'■î , ' V ' , ->
- Informaţii la tele
fonul 6650 80/357. “ ' ■

1 ' / (CEC) ’

m Vând spaţiu’ comercial 
. (vad comercial). Telefon 

713999, după ora 17. - 
.(1060918)

• Vând orgă electronică,
- Antonelii, stereo, cinci oc

tave, ciape mari,-, preţ con
venabil. Telefon 715393.

, ' (1060919)
• Vând, mantou ntitrie, 

nou, bej, mărimea 46, „Vi
dra" Orăştie, un milion 
lei. Telefon 711775. -

(1060920)
- # Pierdut carnet de şo

maj, pe numele Otvos Iu-:
. lin Cristian. 11 declar nul.

(1060435)
• Depoul C.F.R. Sime-

ria declară nulă fila car
net CEC cu limită de su
mă, nr. 0299.30, fiind pier
dută. (CEC)

•  Pierdut carnet şomer.
. pe numele Giurgiu Mircea.
- Se declară nul.

(1061175)
•  Pierdut adeverinţă

6626/18. XI. 1993, eliberată 
de SPIA Deva, pe numele 
Mihăilă Virgil. Se declară 
nulă. (1061179) .

•  Efectuez transport mar
fă, 1,5 tone, volum mare,

- preţ' eohvenabii: “ Deva,
616358. . ; (1061158)

• Atjşgajez femeie pentru 
îngrijire copil şi menaj, 
zilnic. , Hunedoara/ .'str,

- Topârceanu, nr. 3, ap. 14
(cartier O.M.). (1066921)

’ « Schimb apartament 3
camere, proprietate, deco-

- mandate* cu două camere.' 
Deya, Minerului,- bl.' : 21, 
-c. C, a 62.

- . (1061025)
- .« Ofer garsonieră, pr<> 
/ prietate, .contră cedare co*n- 
»tract apartament, exclus 
' Dacia sau Micro 15. Tele-
* fon'629688, după ora 16.- 
: (1061106)

•  Schimb apartament 2
camere Gojdu cu' casă pe 
ruta Deva—Ilia, Telefon 
627785. ; a m w )

rn, l
! camere decomandatei . et.
• IX, cartier Progresul, cu 
> similar central -sau - cartier 
' Gpjdu .sau cu cbirie în

. Vând dulap breă- 
tărie. Relaţii Dorobanţi, Al.

, .Panseluţei, bl. 30, ap. 37, 
v-tetefwa -629073, ^iupă ora 

.17.
. f 7 - (1061.167) .

V T ". ' : ' *. ",.'f '-1™'!" ' i >. V

BANCA AGRICOLA 
D E V A

ÎMPREUNĂ CU PRIMĂRIA COMUNEI 
HĂRĂU SI COMISIA DE LICHIDARE 

Â A.E.I. CHIMINDIA 
Vinde la licitaţie următoarele:
•  La A.E.I. Chimindia, în ziua de 24 no

iembrie 1993, ora 10, următoarele utilaje:
: moară furaje, tocătoare, autocamion, Ifron, 
tractor, remorcă, instalaţie îmbuteliat ape mi- 
nertde etc.

•  La Primăria Hărău, în ziua de 24 no-. 
iembrie 1993, ora 12, următoarele bAnuri :i 
sediul fostului C.A.P. Banpotoc, magazie ce-1

| rivale, pătul porumb, saivan oi, fânar etc. * 
Informaţii la Banca Agricolă S.A. Deva, l 

bdul \Decebal, bloc B, Deva. *

•  t - îţ p« ntru
iat j curnp&)'

garaj în'peva, prefer;, 
zona eeîttrală. âiaT/el, 
615326, in tot., cursul 
zilei. _________

•  Om cu afaceri ‘so
licit închiriere ăparta- 
ţi i. ion entrafă, 
miniimurt 3
sau vilă. Tel. 611597, 
între orele '8—15.

' ' (1061139)

prumtrt, “dobândă -35 -la 
sută/Iună. Ipformaţii ţgl. 
629714. - • ' . (1061170)
. As.. Fe.nina Coafură 

Brtid.' gnUnţă majorarea 
preţyrilor la prestări ser
vicii, începând cu data de 
19 decembrie 1993.

(1061163)
• Familie serioasă, cu

un copil de cinci ani,  ̂ În
treţinem persoană.în vârstă 
(femeie), contra locuinţă. 
Telefon 626381, între 10 şi 
12. (1061114)

• Societatea . SNC Dacia 
Tur Orăştie anunţă majo
rarea preţurilor la biletele 
de călătorie, începând cu 
data de 1 decembrie 1993.

(1061162)
•  Tânăr italian, 32 ani, 

1,31 înălţime, situaţie bună, 
doresc cunoştinţă cu dom
nişoară > sau. duanţnă - se
rioasă pentru căsătorie. Re
laţii tel. 956/29724.

(1061155)
COMEMORAH»
• Au trecut doi ani 

de când ne-a părăsit 
pentru totdeauna

NICOLAE ŞERB 
Lacrimil« noastre şi 

florile îţi veghează 
mormântul. Dumnezeu ■ 
să te odihnească In; 
pace. Familia.

(1061178)

T .V . D E V A

DIN PROGRAMUL 
emisiunilor dc sâmbătă 

noaptea, şi duminică 
dimineaţa :

• Agenda 
săptămânii

• Spor t
• Civilizaţia 
■ rutieră
• Interviul emisiunii : 

Ioan Sloica.

; dfe Intr-o z! de toamaă 
târzie, când inimani Inu se 
aştepta, moartea l-a răpit 
dintre noi pe cel 'ce a fast 
un bun - soţ- şi tată iubitor, 

IILE ANGHEL 
Luni, 22 noiebsbrle, la un 

an de la comemorare, fa
milia il plânge: . Dumnezeu 
-â i odjbmţas ă în oat« . 

'Te a şi f icele Eu - 
’.i Crf—s»r* l;

•- 4 (1060910) ; ;
, pj .̂- Qniagiu la cel 10
ani de la trecerea -în "eter
nitate â‘ celei care a 'fost 
Preţ .ĂVRÂM CaHSTINA 
- Parastasul — - duminică, 
. t noiembrie, Biserica 
din k- iţir \ trâ mereu
în gândul v şi sufletele 
noastre Familia. (1060437)

l

■« închiriez cameră ,1a 
elevă (elev), ultracentral. 
Telefon 617080.

(1061176)
•  Solicităm 1000 DM îm-

• Soţia, capiii şi gine
rele anunţă cu adâţică. du
rere încetarea fulgerătoa-. 
re clin viaţă, in urma .unui 
tragic accident, a celuî
care a fost .......'
'  GHEORGHE şerb an, 
din Fintoag. (1060436)

S.C, MAG1KA -  tMPEX S,R L, BRAŞOV

PROGRAMUL PLAŢILOR IN CADRUL 
SISTfMULUf DE ÎNTRAJUTORARE

1  I  T  A 1 i c !
I V I  I A . L  J  o  I

1 0  sâmbătă, 20 noiembrie chitanţele nr.
\ 3955 — 3985.' ■
) 0  luni, 22 noiembrie — chitanţele nr.
| 3986 — 4015 ;
i 0  marţi, 23 noiembrie - 
i 4016 — 4042.
( Plăţile se efectuează la

— chitanţele nr.

Hanul „Bucura"
t din Haţeg. ' , j

S.C. TRANSILVANIA GENERAL IMP. EXP. 
ORADEA

prin depozitul din DEVA, str. Depozitelor, nr. 6 
(OIF), vă oferă : *

0  sucuri naturale 0,200 ml 
0 sucuri naturale 1 litru 
0 concentrat suc 1 litru,
0  bere Rakoczi, zahăr import Ungaria 
0  vodcă „SCANDIC POP“ 1 litru 
Totul la cele mai scăzute preţuri şi de 

cea mai bună calitate. Telefon 62 17 52.
(1061342)

S. C. FARMAVET 
SUCURSALA SIMERIA 

.. str* Biscariei, nr. 1, telefon 66 10 05 
Scoate la licitaţie, pe data de 2 decembrie, 

ora 10, chiria pentru următoarele spaţii:
0 clădire administrativă 106 mp, spaţiu 

pentru prestări servicii 114 mp, spaţiu pentru 
activitate industrială 297 mp ;

0  baracă metalică 300 mp, teren 500 mp. 
Cuantumul chiriei pentru spaţiu — 750

lei/mp/lună, teren — 350 lei/mp/lună.
‘ ' '* (1061330)

S.C. ROMCAMION S. A, I
D E V A  j

Angajează urgent fochist autorizat - pen-I 
tru joasă presiune (bărbat). Să cunoască su- g 
dură oxiacetilenică şi electrică, lucrări de insta- î
laţii termice şi sanitare. |

w f e w r e w p i w — n u »  m m m * * » * * * , ' • r e r eâ .  ■  ■ n  ■ * i • >'• •« ■ m. « ■ » ; « - «■ - « » » » «  - • '

IS.C. ROMCAMION S* A.
D E V A ,

Vinde 1 prin fieitaţie p«®blfs*S, Ir fiecare 
vineri, la ora 10, mijloace de transport dispo- 

: aatfeocmoioane, autobasculante <le l‘j şî 
16 tone, autotractoare cu şâ  remorci platfor
mă, remorci bascul’abilc, semiremorci, furgou 
şi platformă, semiremorcă transport portcontai- 
nere.

Lista este afişată lă sediul societăţii din 
str. Depozitelor, nr. • 17, telefon 6130 30, 
Deva. - ", ' -

.NOU!;-.
FIRMA COMLIBRIS este singura firmă ̂  

română care oferă, gama completă de aparatură g 
pentru dotarea unui 
LABORATOR DE ANALIZE FIZICO-CHIMICE I 

Aparatura, produsă în Anglia şi Germania, * 
este de înalt nivel tehnic si fiabilitate ridicată. | 

IMPORTANT!!! ;
Plata "se face în LEI, cu livrare la benefi-1 

clar; .se asigură instalare, garanţie şi service, j 
Solicităm colaboratori pentru promovare |  

şi contractare, cu plata pe bază dc comision din J 
valoarea contractelor: 5—10 la sută. 1

Pentru colaborare, scurtă prezentare (curri- î 
culum vitae), ComLibris, tel. 095̂ 6192132; C.P. * 
99, Deva —- 2 700 (poştal). (101314) j

SOCIETATEA COMERCIALĂ \
METALOTEX S.A. DEVA j

cu sediul în str. 22 Decembrie, bi. 4 parter * 
Organizează concurs în data de 7 decern-1 

brie 1993, ora 10, Ia sediul societăţii, pentru! 
ocuparea postului de g

0  CONTABIL ŞEF J
Condiţii: studii superioare, cu vechime | 

minimă 5 ani în contabilitate. «
înscrierile se fac până în data de 3. XII. | 

1993. Informaţii suplimentare la telefoanele' 
61 18 54 şi 6167 25. .(D.P.) I

Ziar editat de S.C. „CUVÂNTUL LIBER" S.A. DEVA 3/20/618/1991.. 6ont 30 70 50 601 B.Ş. Deva, 2700, str. 1 Decembrie. 3S. jud. Hunedoara. 
Telefoane : 611275. 612157, 611269, 625904, fax 618061- Consiliul de administraţie t Dumitra Gheonea — preşedinte, . Minei -Rodea. Virgil 
Crif.an, Tiberiu Istrate, N icolae Târcob — admi nistratori. întreaga răspundere pentru conţinutul articolelor publieate o poartă autorii acestora

Tiparul executat la Ş.O. „POLlDAVA“ S.A. DEVA -----


