
' îrt ciuda afirmaţiilor gu
vernanţilor şl'jMţa^zentan- 
ţilor Ministerului Agricul
turii şi Alimentaţiei, potri* 
vit cărora nur'Sttht motive 
să fie scumpită carnea, ă- 
eest produs şi preparatele 
din el au cunoscut dejh 
creşteri de preţuri destul 
de sensibile pentru buzu-

Preţul cănii -  c it de sus?
nard! consumatorului. - 
£ Dacă nu există cu adevă
rat motive de creştere a 
preţurilor, realitatea con-. 
trazice teoria, întrucât pro. 
ducătorilor, îndeosebi com
plexelor industriale speci

alizate, le-a ajuns cuţitul 
la os, devenind scadente 
dobfnzile pe care trebuie 
să le plătească la creditele 
bancare. Asta pe de o parte, 
demonstrându-se cum la ri
nele produse din carne do

bânzile reprezintă 25-30 
la sută sşu chiar mai mult 
din costuri,

- Şă nu uităm apoi că şl co
mercianţii tşj fac stfcotelile 
şl pun adaosurile lor libe
ralizate/ Aşa că, vrem nu 

’vreni,’ avem sau nu bani, 
trebuie să suportăm.. .  
consecinţele. (NT) .......

t  f u r  n
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Piaţa — acest furnicar uman • • •

în piaţă, în târg sau Ia 
bâlci, găseşti cea mai pes
triţă dintre lumi, o lume 
într-o continuă mişcare 
ca a furnicilor intr-un 
furnicar. Aici se fafc târ
guieli, se schimbă impresii 
generale, se face politică, 
se produc refulări âle o- 
bidei. In acest inâdiu poţi 
„recolta" cele mai pitoreşti 
expresii. T

O parte dintre acestea 
ne-am propus să le sur
prindem într-o zi de octom
brie, în pieţele Hunedoa
rei.

„SOACRE" INGB0B

Piaţa .Obor a fost şi a 
rămas, după părerea noas
tră, una de referinţă pen
tru comunităţile umane 
din judeţ, care sunt dotate 
cu pieţe. Mai întâi şi în
tâi cel care n-a trecut de 
mult pe aici sesizează că 
de pe platoul de asfalt 
dintre hală şi strada Vic
toriei, a dispărut ţigănia 
de comerţ, până şi cu 
haine -vechi, care se prac
tica aici. Platoul a fost 
parcelat în locuri de par
care, puse la dispoziţia ce
lor ce vk» cu maşinile la 
piaţă.

De pe platou, ca să nu 
intrăm direct în hale, in

trăm ca soacrele prin spate. 
Nu „caută" rău nici spa
tele, doar că, deşi la plat
forma de gunoi containe
rele sunt pe jumătate 
goale, obiceiurile de la 
bloc s-au întins şi aici. 
Cei ce vin cu gunoiul nu 
se mai obosesc să-l de
şerte în container, îl de
şartă pe platforma spre 
marea „satisfacţie" a ce
lor de la salubritate, care 
vor trebui să-l lopăteze în 
containere.

Ce era pe platoul amin- 
•tit s-a mutat pe reversul 
halei. Oricum e mai de
cent. XMAJ-Star-broBzat 
ca mine vinde covoare. 
„Sunt turceşti?" întreb 
ca să mă aflu în vorbă. 
„E siriene domnu. Doriţi?" 
Nu doresc. Cu unul ca el 
m-am mai păcălit eu o 
dată când, crezându-mă 
mare negustor, am • dat 
90 000 de lei pe o gioarsă.

Viaţa Oborului,, adevă
rata lui viaţă'este însă în 
hală. Tot ce mai rodeşte 
pământul nostru autohton 
la vremea ăsta şi încă ce 
rodesc alte pământuri bla- 
goslovite de Dumnezeu cu 
vară continua, găseşti, aici. 
„Ia domnule fasolea ■ că-i 
ca untul", ne îndeamnă u- 
nul. „ţjptul". la păstaie 
costă 1000 de lei kg. La
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vremea asta..... Dă-te dom
nule la o parte că-mi iei 
vederea spre marfă", se 
zborşeşte un negustor la 
altul. Cel care „ia vede
rea" vinde numai delica- 
tesuri, finesuri — banane, 
rodii. Ce-or fi alea rodii?, 
se întreabă românul cu 
un ochi la plasa de lângă 
el şi cu altul la preţul 
„delicatesei" —- 1873 de 
lei/kg .Mănâncă române 
rodii până te-ndulceşti ca 
murătura! Apropo: unde 
o mai, fi văzut negustorul 
ăsta bani de un leu sau 
de trei când şi-a „făcut 
pieţttl"? , *-

Pe mese atâta bogăţie 
că n-ai loc să arunci un 
leu de-o sută fără să lo
veşti marfa. Preţuri după 
cum îi omul: cartofii 300 — 
350 — 400 de lei kilogra
mul, conopida, ardeii, vâr- 
za, brânzelurile, laptele, 
ouăle şi încă o mie şi unul 
de articole—- la înţelegere. 
„Daţi-ne ceva ce n-aveţi“
— glumim cu vânzătorul 
de la unitatea din hală 
a „Cernafruct“;: „Banane 
n-am“, răspunde prompt 
vânzătorul. Chiar aşa. Ba
nane n-are. încolo — tot 
ce-a rodit grădină de le
gume are. Banane au alţii
— cu 1900,1950, 2200 kg.

Primăvara, la vremea
mieilor, în piaţa Obor, 
găseşti carne ia alegere. E 
drept,' acum mâi sunt două 
luni şi vine Ignatul, dar în 
afară de ce brumă se gă
seşte la alimentara în 
hală, nu mai. găseşti ni
mic, ce aduce a carne.

: ION CIOCLEI,
Gh. I. NEGREA

S-a aprins i 
gazul metan 1

în Călan

|0  PRECIZARE A CURŢII DE CONTURI
virtutea' dreptului la replică, în -conformitate 

cu legea, ca. urmare a afirmaţiilor hilare şi absurde 
la adresa Curţii de Conturi, publicate' pe prima pa
gină â ziarului dv., din data de 11 octombrie 1994. 

!vă rugăm să publicaţi în condiţii tipografice similare'
I următoarele: *

1) . Curtea de Conturi nu are voie, prin Legea nr.
194/1992, să facă politică, ea. fiind organ de control în1 
| subordinea directă a Parlamentului (a întregului spec
tru politic) şi nu in subordinea Guvernului- (care re
flectă culoarea politică a unei anumite părţi a elec
toratului). . ;

2) . Constatările organelor de control ale Curţii 
da, Conturi vizează încălcări flagrante ale legislaţiei 
financiar-contabile, consemnând cazurile de risipă faţă 
de banul public, neinteresând culoarea politică a risi
pitorilor, gospodarilor slabi sau a eventualilor infrac-

! tori.
3) . Nu contestăm competenţa în probleme finan

ciar-contabile a domnului Armăşescu Dumitru (ar-
jhitect) şi nici a domnului Jurcă Alexandru, Jurcă 
i Ovidiu — n.n., însă condiţiile în care constatările Ca- 
!merei de Conturi referitoare la abaterile constatate 
[ la Consiliul Judeţean Hunedoara sunt inserate în 
i dosare destul de voluminoase (45—50 anexe cuprin- 
jzând chiar xerocopii de pe documentele întocmite \
| contrar legii), cu precizarea textelor legale încălcate ] 
i şi a persoanelor răspunzătoare a face afirmaţii de I 
[genul celor inserate în numărul 1231/11 oct. 1994 al[
| ziarului „Cuvântul liber" în legătură cu scopul pu- < 
initiv al constatărilor controlorilor noştri faţă de dl.!
[ Alic Costel seamănă cu a chibiţa o partidă de şah j 
jîn necunoştinţă de cauză.

Asemenea afirmaţii constituie calomnii- şi sunt 
I incriminate de legea penală pe care la nevoie o vom 
j invoca în' viitor, fără pretenţia de a face joc politic 
>şi cu tot respectul pentru autonomia locală pe care 
I o invocă unele persoane cu atâta patos, fără a se su- 
| pune însă cerinţelor ci. .

Cu aceeaşi stimă pentru încercarea ziarului dv. 
de a se păstra independent, vă mulţumim anticipat.

Director,
VIRGIL PETREANU 
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TRAIAN BONDOR
(Continuare In pag. a 2-a)

Dl. Florin Şaptolei, > 
viceprimarul oraşului ) 
Călan, a adus la redac-1 
ţie vestea că în satul ? 
Crişeni s-a aprins ga- l 
Zul metan în sobele ce- | 
lor 85 de gospodării care 1 
există aici. Evenimentul! 
a avut loc in ziua de?
8 octombrie a-c. Cele i 
două societăţi care o* t 
xecută lucrarea — „Me-i 
taloterm" şi „Termorep" J 
— acţionează în prezent \ 
în oraşul vechi CSlan şi 1 
în satul Strei Sîngeorgiu. / 

Dl. Şaptelei ne-a mai ? 
spus că s-a obţinut —-1 
prin Ministerul Tndustri-1 
ilor — aprobarea pen-1 
,tru introducerea — de > 
fapt tot extinderea — ) 
gazului metan şi în sa- 1 . 
tele Ohaba Strei ui ui, ? 
Strei Săcel şi Valea Sîn- 1 

, georgiului care, au îm-1 
preună, circa 230: goşpo-1 
dării. ln prezent se lu- /

_ crează la întocmirea do- 1 
/  cumentaţiilor. Prin con- ( 

ducerea S.A. „Sider- 1 
met" din localitate s-a l 
luat legătura cu condu- \ 
cerile agenţilor econo-1 
mici care produc ţevi ? 
pentru obţinerea cu pri- 1 
oritate a acesteia. In î 
fiecare sat s-au âlcă- i 
tuit comitete de cetă- J 
ţeni care se ocupă de ţ 
aprovizionarea cu ma- i 
teriale, fac recepţia Iii- ? 
orarii 'ş.a. V'vV .1

j

Sâmbătă, 15 octombrie ONU, cu sediul la Roma.

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I
|  Duminică, 1G octombrie

|  •  Duminica a 15-a după
I Rusalii; Sf. Mc. Loghin 

Sutaşttl;

I m 1924. S-a născut cri
ticul literar LIDIA BOT- 

I' TE; .
I  •  1935. A murit GIB

I MIHAKSCU (n, 1894), u- 
nul dintre cei mai de

seamă prozatori români; |  
•  1945. Se creează Or- |  

ganizaţia Naţiunilor : U- |  
nite pentru Alimentaţie I 
şi Agricultură (FAO), I 
instituţie specializată a |

•  Au trecut 587 zile 
din an; au mai rămas 
78;

•  St. Mucenic Luchian:
•  1451. Uciderea dom

nului Moldovei, Bogdan 
al îl-lea, de către Petru 
Aron;

•  1911. Apare la Orăş- 
tie revista literar-ilus. 
trată „Cosînzcana", re
dactor Scbastiatj Borne- 
misa.

Luni, 17 octombrie I
I•  1&49. A murit com

pozitorul poioiter FRE- f 5 
DERICH CHOPIN (n. ■
1810); - 'I

•  1858. S-a născut AN- ■
DREI BÂRSEANU (m. I 
1922), poet şi folclorist î  
român. -1,

•  1884. A murit scrii-5
torul ION CODRU DR.A-1 
GUŞANU (n. 1818); |

•  1897. S-a născut seri-1
itorul VELISAR TEO- 5 
DOREANU; |

•  1904. A murit. poetul |
ŞTEFAN PETICA (n.l 
1877); |

•  1904. A murit poetul |
D. Th. NECULUTA (n. |  
1859); |

•  113 ani de la naşte-1 
rea poetului GEORGEI 
BACOVIA (m. 1957). I

Ou*{a p z a

© |n viafă îţi poţi pierde capul fără să 
pierţi nimic...

I

Cultura de castraveţi de la S.C. Sanscre Sîntan- 
drei promite recolte bune pentru sezonul rece.

---Foto: PAVEL LAZA

•  ,«Târgul meşterilor 
populari". Azi, 15 octom
brie a.c., ora 10, în faţa 
Casei de Cultură din De
va se deschide „Târgul 
meşterilor populari". Hu- 
nedorenii vor putea ad
mira iscusinţa meşterilor 
populari, mai ales cera- 
mişti, din judeţele Ar
geş, Bistriţa-Năsăud, Ca- 
raş-Severin, Harghita, 
Maramureş, Mureş, Olt, 
Suceava, Vâlcea, Hune
doara ş.a. (M.B.)

•  Oamenii primesc pă
dure. în comuna Şoimuş 
— cum am reţinut din

discuţia cu dnii Lauren- 
ţiu Nistor şi Dorel Lu- 
gojan, primarul şi respec
tiv viceprimarul comunei, 
circa 95 la sută din oa
menii ce au drept la pă
dure — în conformitate cu 
Legea fondului funciar 
— au intrat în posesia 
acesteia. (Tr.B.)

•  „Din toată inima". 
Azi şi mâine se desfă
şoară la Bucureşci şi Vaţa 
de Jos sărbătoarea poeţi
lor! populari „Din toată 
inima", organizată de 
Inspectoratul Judeţean 
pentru Cultură, Centrul 
Judeţean al Creaţiei 
Populare. La ediţia a 
XVpi-a a manifestării 
participă creatori din A- 
rad, Argeş, Bihor, Boto
şanii, Caraş-Severin, Ga

laţi, Gorj, Mureş, Neamţ, 
Prahova, Suceava, Sibiu, 
Timiş, Vâlcea, Hune
doara. (M.B.)

•  Autoturisme. In co
muna Băiţa există 206 
autoturisme particulare, 
Faptul acesta dovedeşte 
că oamenii, muncind la 
minele din jur, la „Ca- 
sial“ Deva şi în carierele 
de piatră de la Crăci u- 
neşti, fiind în aceiaşi 
timp vrednici crescători 
de animale, realizează 
câştiguri frumoase. (Tr.B.)

•  Podul suspinelor. De 
mai multe luni de zile 
circulaţia autovehiculelor 
este strangulată la Sân- 
tuhalm, unde se tot lu
crează (dar parcă nu se 
mai termină) la lărgirea 
podului. Să fie oare de

vină banii, lipsa materia
lelor sau meseriaşii? Ori
cum, cam multe suspine 
pentru un pod atât de 
mic! (N.T.)

•  Incendiu. în gospo
dăria anexă a lui Gheor- 
ghe BarBu din Zlaştj a 
izbucnit nu cu multă 
vreme în urmă un in
cendiu. Pompierii l-au 
stins, dar tot apucase să 
se „topească" fân în va
loare de o jumătate de 
milion de lei. Cauza? Un 
rest de ţigară aruncat la 
întâmplare! (V.N.)

I I



PIAŢA -  ACEST FURNICAR UMAN...
(Urinar» «fa pa$- 1)

„Aşteptăm maşina de la 
Haţeg" — ne spune vân- 
zătoarea de la magazinul 
S.C. Decebal Deva, Asta 
este. Părăsim piaţa O- 
bor de data asta prin faţă 
şi ne îndreptăm către Du» 
nărca.

MARE ÎNGHESUIALĂ, 
MARE™

Piaţa „Dunărea" este 
„sora" mai mică a marii 
pîgţe Obor. Mică dar cu 
mare înghesuială pe me
tru pătrat. Printre mesele 
pe care producătorii par
ticulari îşi expun roadele 
toamnei se pătrunde ane
voie. De ce? Ne-am dumi
rii repede. Dintre şi aşa 
puţinele mese, multe au

fost cedate vânzătorilor 
ambulanţi, ca să nu ie zi
cem, cum se obişnuieşte. 
Bişniţari. Ii este dât ra
chiului să vadă aici tot 
felul ife „mărunţişuri", 
până la televizeze color 
cu telecomandă.

— Nu pot înţelege cum. 
a fost cedat acest spaţiu 
bişniţarilor, în detrimentul 
nostru, al cumpărătorilor 
zilnici — se întreba di. 
Aurel Lazea, pensionar. 
Noi venim aici după le
gume, fructe, zarzavaturi. 
Nimicurile, talciocul, biş
niţarii n-au ce căuta în 
piaţa „Dunărea" şi aşa 
nelncăpătoâre

Asemenea păreri am cu
les şi de la alţi cumpără
tori, mai cu seamă gospo
dine, care în aceste zile

ÎŞi fac provizii pentru iar-

— Cei care v&nd Ia a- 
ceste mese au autorizaţii. 
Care nu au plătesc taxele cu
venite — ne exţdteă dna 
Aftgela Odagiu, taxatoare.

— în marea piaţă „O- 
Bor“ nu am văzut aseme
nea vânzători ambulanţi. 
Ca un amănunt vă spunem 
că şi din piaţa Devei au 
fost scoşi, li s-a stabilit un 
loc anume.

— Dl. director Emil Dul- 
(directorul Administraţiei 
pieţelor din Hunedoara 
n.n.) ne spunea că se va 
trece la extinderea şi mo
dernizarea acestei pieţe — 
continuă dna Angela Oda
giu. Se vor pune mese 
în plus, se va face reor
ganizarea şi sectorizarsa

pieţei, raionarea ei. Adică 
se vor asigura condiţii mai 
teme şi pentru cei care fşi 
vând produsele, ca şi pen
tru cumpărători.

Despre preţuri? Pipe
rate ca peste tot Dar, 
ne-am zis, bine că este a- 
bundenţă din toate roadele 
toamnei. Abundenţa, con
curenţa mai trag în jos 
preţurile.

Două vorbe despre cură
ţenie; în cursul zilei este 
cu neputinţă să se pă
trundă cu mătura printre 
mese( Atunci? Aflăm că 
maturatul şi, din când in 
când, spălatul pieţei se 
face noaptea. Doi lucrători 
fi fac toaleta, dimineaţa 
vânzătorii şi cumpărătorii 
6 iau in primire curată 
primenită.
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recolte mari
] Intre alte activităţi, 
1 firpta &Q» „Artex" /S.1LL.
| din Deva, avându-1 ca 

manager generai pe dl. 
Dorel Ctortea, a dezvol
tat şi un puternic sector 
d«f prestaţii pentru agri
cultură, Urmărind îndea
proape realizarea unu! 
sistem integrat, adică 

! p ilă  la realizarea şi 
desfacerea produselor fi
nite- Datorită volumului 
apreciabil de investiţii 
promovate cu curaj, dar 
şi cu risc, firma s-a do
ta* cu tractoare, com
bine şi toată gama de 
utilaje agricole necesare 
lutrării pământului. 
Toate acestea sunt noi 
şi de fabricaţie româ
nească, dl. director ge- 

‘ n*ral Viorel loan Na-, 
pău apreciind că trac- 
todrele şi maşinile agri- 

, cole indigene, întreţinute 
şi folosite cu pricepere, 
lucrează cu rezultate de
osebite, efectul regăsta- 
du-se nemijlocit In pro
ducţiile agricole reali
zate.
r Dna din formaţiile de 
luicru ale Urmai amin
tite, din mure fac parte 
mecanizatorii Gheorghe 
Vintilă, Pavel Gutinici, 
Ion Boca, Ion Băla», 
Emil Crişan şi Cornel 
Butaş, majoritatea oa
meni cu experienţă şi 
ani mulţi de muncă în 
agricultură, fşi desfăşoa
ră activitatea la Sântan- 
drel, unde lucrează pă
mântul asociaţiei agricole

din localitate. Răspun
zând solicitărilor venite 
şi din partea altor pro
ducători agricoli din zo
nă. în această toamnă 
intenţia este de a realiza 
prestaţii — la arături, 
pregătirea terenului şi 
semănat — Ia Simeriâ, 
unde există disponibili
tăţi Şi oferte pentru o 
suprafaţă de circa 100 ha1

Chiar dacă vremea a 
Icţst oarecum potrivnică, 
In ultima perioadă în
trerupând lucrul în câmp, 
după ce starea timpului 
şi a terenului s-au ame
liorat. s-a trecut din nou 
la pregătirea recoltei vi
itoare. astfei încât să se 
finalizez» cât mai re
pede posibil* însămânţa- 
rea celor peste 100 ha la 
Sfintandrei, iar apoi să se 
continue acţiunea respec
tivă şi la Simeria.

Acum exista front de 
lucru asigurat şi se de
pun în continuare efor- 
turi la recoltarea sfeclei 
de zahăr şi la ‘strângerea 
cocenilor, pe terenurile 
respective urmând să. *e 
însămânţeze grâu. .

In raport de evoluţia 
vremii şi de capacităţile 
da mecanizare disponibile, 
formaţia de mecanizatori 
de te Sântahdrei V* răs
punde, fireşte, şi solicită
rilor venite din partea 
altor producători agri- 
coli.

NICOLAE TÎRCOB
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; Consiliul Naţional al Partidului Social Democrat 
Român s-a întrunit în ziua de 8 octombrie 1994 pentru 
a evalua activitatea conducerii partidului in lunile iu- 
lk-oetombrie ş; perttru a defini strategia partidului în 
perioada următoare. Analizând * acţiunile politice desfă
şurate de conducerea executivă în ultimul trimestru, 
feînstliul Naţional constată că acestea au fost întreprinse 
conform împuternicirilor definite In şedinţa sa din 9 

„iulie 1994. Consiliul Naţional validează acţiunile eondu- 
egrii executive, apreciind că acestea au avut drept scop 
creşterea ponderii partidului în viaţa politică a ţării şi 
afirmarea mai puternică a Convenţiei Democratice din 
România ca principala torţă a opoziţiei democratice. In 
rândurile căreia PSDR va milita in continuare eu de. 
plină convingere. -

Consiliul Naţional subliniază însă că prioritatea 
partidului rămâne propria sa dezvoltare. In acest sens 
cere Biroului Executiv al PSDR să redacteze un Pro- 
gram-maniicst cuprinzând răspunsurile social-democra- 
ţiei române la marile probleme actuală ale societăţii 
noastre; cere tuturor organizaţiilor judeţene sâ conso
lideze organizaţiile existente şi să înfiinţeze cât mai 
multe organizaţii locale noi, atrăgând spre partid persoa
ne „capabile şi oneste care. In interesul ţârii, să poată 
fi angrenate în responsabilităţi publice • cere tuturor 
structurilor partidului — implitet organizaţiilor de iniei 
şţ tineret — să intensifice difuzarea ideilor noastre in 
toate secţiunile societăţii.

In privinţa relaţiilor cu Convenţia Democratică din 
România, Partidul Social Democrat Român îşi reafirmă 
încrederea în capacitatea Convenţiei Democratice din 
România de a fi cea mai eficientă forţă politică în ac
ţiunea de democratizare a ţării, de luptă împotriva for
ţelor naţional-comuniste în curs de consolidare şi împo
triva regimului prezidenţial autoritarist. Consiliul Naţio
nal al PSDR se declară satisfăcut de faptul că prin 
şedinţa din 6 octombrie a.c. a Comitetului Executiv al 
CDR s-a renunţat la ideea grupului parlamentar unic, 
la tipologia partidului unic ş; s-au reluat dialogul demo
cratic, dezbaterile, hotărându-se şi adoptarea mior măsuri 
de perfecţionare şi flexibilizăre a structurilor teritoriale

Totodată Consiliul Naţional hotărăşte menţinerea 
legăturilor directe, bilaterale sau multilaterale cu «in
ducerile tuturor partidelor din arcul democratic, precum 
şi cu sindicatele şi cu alte organizaţii de sprijinire a 
intereselor cetăţenilor.

Consiliul Naţional înregistrează cu surprindere 
scrisoarea care i-a fost adresată fit 7 octombrie a.c. de 
către Comitetul Executiv al CDR, cu cerinţa imperativă 
de a face o declaraţie privind viitorul strategiei noastre 
politice. Această cerinţă este principial inacceptabilă. 
Consiliul Naţional cere Comitetului Executiv al CDR 
ca pe viitor să se' abţină de la asemenea presiuni inad
misibile, precizând că orice tentativă de ingerinţă fii 
dezbaterea internă a PSDR va fi respinsă fără ezitare.

CONSILIUL NAŢIONAL AL PSDR

Concurs de creaţie 
publicistică 

„Tânărul reporter"
Sân dorinţa de a stimula interesat tinerilor pen

tru reflectarea în paginile ziarului • evenimentelor 
importante sau având o semnificaţie deosebită, ziarul

I: M-
I „Cuvântul liber" organizează CONCURSUL DE CREA- 
* ŢIE PUBLICISTICA „TÂNĂRUL REPORTER"
I Concursul este destinai „tinerilor" în vârstă de

I' până ta 30 de ani, ge care îi Invităm să trimită pe 
adresa ziarului articole pe orice temă, la liberă ale- 

j gere, redactate în manieră proprie. Materialele trimise 
( pentru concurs — care Se va desfăşura în perioada 1 
'  octombrie — 31 decembrie 1994 — vor fi expediate 
I prin poştă, purtând pe plic menţiunea „Pentru eon- 
. cursul „Tânărul reporter".
( Materialele care vor dovedi calităţi vor fi publi- 
î cate. După încheierea concursului, an juriu desemnat 

de Consiliul de Administraţie al S.C. „Cuvântul liber" 
| S.A. va atribui următoarele premii:

•  PREMIUL I — 100 000 lei

I

l- * •*■■t
I■ * .
I

•  Premiul I I — 75 000 lei

•  PREMIUL III — 50 000 lei

•  2 MENŢIUNI — 15 000 lei (fiecare)

Câştigătorii concursului (având studii liceale sau 
I superioare) vor putea participa la selecţia In vederea 
| Unui eventual concurs pentru angajare ea reporteri la 
(ziarul nostru,

I •
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CONCURS AL DIRfGINŢILOR 
Şl FACTORILOR POŞTALI
Abonamentul la ziare şi reviste este instru

mentul cel mai sigur şi mai eficient al fiecă
rui om care vrea să fie permanent bine in

format. Iar noi dorim să-i informăm cât mai re
pede şi cât mai exact pe tot mai mulţi dintre 
cetăţenii judeţului nostru-

Ca urmare, în perioada lunilor octombrie 
— decembrie 1994, redacţia ziarului „Cuvântul 
liber“ Deva, împreună eu Direcţia de poştă 
Hunedoara — Deva, organizează.un nou 

CONCURS AL DIRIGINŢILOR DE OFICII 
POŞTALE ŞI AL FACTORILOR POŞTALI 

din toate localităţile judeţului nostru. 
Singurul şi principalul criteriu va fi:
•  numărul de abonamente contractate în 

fiecare lună, în funcţie de numărul de locui
tori din flecare sector şî de dispersia lor in 
teritoriu.

în urma clasamentului final, întocmit se 
parat pentru diriglnţi şl factori şi separat pen
tru Benele urbană şi rurală, vor fi acordate 
urraltoeîele premii:

Locul I: 50 000 DE LEI; Locui 11; 40000 
DE LEI; Locul HI: 30000 DE LEI

Noi le dorim succes tuturor colaboratorilor 
ţ  şi prietenilor din cadrul Direeţţeî de Poştă 
|  Hunedoara •— Deva ?
>V.SVVVVViWWVWVW/AWAVAW/irWOVW ri‘A

L ic i ta ţ ie
Luni, 10 octombrie a.c. 

la Rfu de Mori a avut loc 
licitarea unui teren de 300 
mp situat fi* zona de agre
ment Rîuşor şi destinat 
construirii unui complex 
turistic. La licitaţie au par
ticipat cu oferte: S.C.
„Partidac Impex” SRL Hu
nedoara, S.C. „Electropute- 
re“ S.A. Craiova, S.C. „Elec- 
trosind" SRL Craiova şi 
Sindicatul Liber „Eleetro- 
putere' ‘ Craiova. Terenul şi 
1-a adjudecat Sindicatul Li* 
ber „Electroputere", care a 
ofertat 2000 lei pe mp pe an, 
faţâ de 1500 de lei de la 
Cât s-a pornit licitaţia. (IC)

w w w n y v w w vw w w

i ABONAMENTUL  
iLA „CUVÂNTUL LIBER 
i

Concurs foto eu premii
i

Puteţi sS intraţi io posesia ziarului nostru j 
mai Ieftin decât la chioşcuri prin efectuarea de j 
abonamente. Costul abonamentului la ziarul I 
„Cuvântul liber" Deva este de 1000 de Iei, plus j 
taxele poştele. |

Factorii poştali ţi difuzării de presă efec- j 
tuează contractarea abonamentelor pe luna j 
noiembrie. Grăbiţi-vă I Cel mai sigur mijlee de j 
a intra in posesia ziar dui preferat este abo- l

tn perioada octombrie — decembrie 
1994, ziarul „Cuvântul liber" Deva or
ganizează Un nou concurs de fotografii 
cu premii.

Poate participa orice fotograf din 
judeţul Hunedoara, eu fotografii alh- 
negru. format până ia 18/24.

Fotografiile pOf reprezenta: instan
tanee, peisaje, portrete, imagini din 
sport, turism, comerţ, investiţii, din 
viaţa de fiecare z| a populaţiei jude
ţului.

Important: fotografia să aibă con
trast, claritate, să redea cât mal Mae 
subiectul surprins pe peliculă.

Numărul minim de fotografii tri
mise; eteri pe fonfi (fit total, deci, 15b 
Numărul maxim -  nelimitat.

vor fi ( 
sfera l 

fa l

Cele mal bune fotografii 
publicate periodic în coloanele 
lui nostru şi vor fi plătite 
rifelor în vigoare.

Pentru cete mai bune fotografii se 
vor acorda următoarele - premii:

PREMIUL 1: 00 000 de Iei; '
PREMIUL AL II-LEA: 50009 de lei;
PREMIUL AL III-LEA: 40000 de Iri.
Vor mai fi acordate trei menţiuni a 

câte 20 000 de leL
La prima corespondenţă trimisă, 

«filăm participanţii ta concurs «* M 
trimită un talon cuprinzând câteva 
date personale (numele şi adresa, vâr
sta, profesia, nr. telefon ctc.). I
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NOTE DE LECTOR

Iltesea, „Revoluţie
X tl

Din primele rânduri ale 
cărţii, autorul el, dl. Ion 
Iliescu, admite dialogul, 
chiar invită la dialog, pre
cizând eă luârarea sa „nu 
are pretenţia de a epuiza 
o tematică", referi ndu-se 
desigur la valorile pro
puse ţl opiniile, exprimate 
In problematica dezbătută. 
Cartea are un Început ţi 
un final idenrim JEu am 
o Credinţă neştirbită in 
puterea de regenerare a 
ţării» cred in. schimbare» 
în bine a României". Este 
firul roţu at lucrării, este 
sintagma căreia i se sub
sumează Întreaga proble
matică dezbătută.

Sinteza modalităţilor de 
exprimare este, fără nici 
o îndoială, sociologia po
litică ce integrează valo
rile filosofie! politice, ala 
politologici şi ale compa
raţiei isterice. Poate că 
undi dintre câştigurile e- 
norme ale lucrării este 
tocmai această delimitare 
a noţiunilor. De aceea vom 
spune că „Revoluţie ţi 
Reformă** nu este cartea 
preşedintelui Ion Iliescu. 
Este caftea politologului, 
este cartea analistului po
litic Ion Iliescu, Lectu- 
rând-o se înţelege foarte 
bine de ce în ariUI 1971 
acest om a înfruntat ri
gorile unui exil mo
ral, la fel de dureros 
ca oricare alt exil pentru 
că cel ce trebuia să-l su
porte are, mai bine ca 
oricare altul, conştiinţa a- 
devărurtior exprimate ca- 
re-şi au originea în setea 
de cunoaştere şl, nu în 
plan secundar, de drep
tate.

Titlul cărţii este, Jn ace
laşi timp, 6 punere în te
mă. Sugerează' analiza 
spectrală a României do 
azi. Cele două termene 
sunt, fei viziunea autoru
lui, noţiuni „fundamen
tale şi inseparabile laturi ale 
aceluiaşi fenomen pe care 
România I-a trăit şi 11 tră
ieşte din perspectiva dez
voltării şi integrării sale 
in lumea de azi şi a foarte 
apropiatului început de 
mileniu. Ca într-o clepsi
dră impacturile revoluţiei 
s-au adunat, treptat, In 
spaţiul şi dinamica re- - 
formei, deschizându-i ca
lea şi prefigurându-i di
mensiunile, după evun» la 
rândul ei, reforma a lim
pezit şi este in măsură să 
împlinească multe din ca
uzele şi sensurile revolu
ţiei". Acest drum este 
unul firesc — spune auto
rul — „de Ia revoluţie la 
evoluţie'*.

Cartea, cuprinzând şase 
capitole, se structurează 
pe cele două sensuri ex
primate în titlu: explozia 
revoluţionară din decem
brie 1989 şi drumul pe 
care-1 parcurge societatea 
românească ulterior.

Pentru Ion Iliescu rea
litatea românească de as
tăzi este o consecinţă a 
unei evoluţii istorice an
terioare. Observaţia sa 
constă în aceea că Ro
mânia a suportat în „vea
curi, jumătăţi de secol" o 
„permanentă tranziţie... 
printr-o necontenită şi 
dramatică alternanţă". Din 
păcate, poporul român nu 
a beneficiat de „răgazurile 
unor cicluri naturale ale 
dezvoltării, cât mai ales 
pe acelea ale conjuncturi
lor". Chiar şi în ăceste 
condiţii valorile româneşti 
se subsumează unui areal 
geopolitic şi . cultural ce 
face din România o „ţară

central-europeanâ, înve
cinată eu Balcanii".

Pentru Ion Iliescu vo
caţia prezentului este de
osebit d« clară, delimitân
d-o esenţial de trecut pen
tru că „istoria se aud con
templă uneori pe sine, poli
tica, acţiunea politică nu-şi 
ppt Îngădui răgazul unui 
asemenea gest Nervul 
schimbării generate pene
trează direct". Această se
paraţie era maimul* de
cât necesarii pentru că şi 
âstâzi te continuă •  con
templare a isteriei, neln- 
ţelegându-se că ea este o 
ştiinţă analitică a acelui 
trecut care permite o va
lorizare in plan funda
mentai a raportului obiec- 
tiv-subiectiv. Dat este bi
ne să avem şl puţină răb
dare pentru că şi Hima
laia a fost escaladată pas 
cu pas, iar alpiaiştii au 
avut nevoie de călăuze ca 
să poată atinge înălţimea 
absolută de pe globul pă
mântesc. Pe de altă parte, 
sugerează autorul, şi noi 
suntem in deplină con
cordanţă eu cele expri
mate, că este necesară in
tegrarea într-o „lume re
ală, concretă, pragmatică", 
ce se subsumează cu ne
cesitate viitorului.

Pe baza acestor consi
deraţii teoretice Ion I- 
liescu face o observaţie 
deosebit de pertinentă. ̂ As
tăzi în România există 
ceea ce se poate defini cu 
sintagma „trei presiuni", 
exprimând o serie de aspi
raţii, două dintre ele ba
zate pe nostalgii Prima 
tributară unui „trecut re
cent". Neagă în cvasitota- 
litate reforma şi doreşte o 
revenire Ia Un sistem di- 
rijist, aplicabil atât in 

■ economie cât şi în poli-\ 
tieă. „Este o speranţă za
darnică, artificială**. Mai' 
mult este o , aluzie", care ' 
încearcă să stopeze „pro
cesul de înnoire". A doua 
„presiune" proclamă „nos
talgia celor legaţi de un 
trecut mal depărtat, in
terbelic", preamărind un 
anume model economic. 
Ambele poziţii sunt iden
tice, după opinia noastră, 
prin criteriile de referinţă 
alese. Ambele reactuali
zează sensuri parţial con
venabile societăţii româ
neşti, fără a ţine seama 
de un lucru esenţial, că 
timpul nu poate fi întors. 
Qea de-a treia se subsu
mează „mentalităţii para
zitare" prin care se ur
măreşte cu orice preţ un 
profit imediat, fără nici 
un scrupul. Aceasta a fost 
una din nenumăratele cap
cane ale incipienţei priva
tizării.

Dar în acest caz ce tre
buie să facem? Cu orice 
preţ România trebuie 
scoasă din impas, spune 
autorul. Cum ? „Până 
atunci, ne trebuie muncă, 
foarte multă muncă". Câş
tigulâl cui este? „O Ro
mânie viitoare, prosperă, 
este şi în interesul muncito
rului şi al ţăranului, ca şi 
al întreprinzătorului, în 
interesul intelectualului, al 
funcţionarului şi comerci
antului".

Un viitor prosper nu 
poate fi construit decât 
prin evaluarea corectă a 
coordonatelor prezentului. 
Opţiunea • noastră este 
foarte importantă, dar ea 
trebuie corelată cu per
manenta evoluţie a între
gii lumi!

Este un criteriu de a- 
preciere a calităţii u- 
mape. Foarte vechi. Pro* 
babil de aceeaşi vârstă 
cu omenirea ajunsă te 
conştiinţa de rine. Mâl 
târziu se cristalizează în 
formule sapienţiale şi 
precepte morale, cel mâl 
adesea te expresii afo
ristice; concise, percu
tante, memorabile, con
secutive unei îndelungate
experienţe- Aşa Ie înţe» 
lepţii Extremului Orient

SI tot astfel in vremurile 
iblice, a cărer Învăţă» 

tură se concentrează te 
paginile necontenit vil 
ale Sfintei Scripturi. Iată, 
iZolat şl Identificat, cri
teriul: Jte tepitoare se 
lămureşte argintul şi in 
cuptor aurul, iar omul 
te preţuieşte după nu
mele cel bwt*‘ (Pilde, 27, 
21). De ce, in urma cărei 
constatări, cum s-a ajuns 
aici? Deoarece „Un nu
me este mal de preţ de
cât bogăţia; stima este 
mai preţioasă decât ar
gintul şi aurul** (Pilde, 
22, 1). Importanţa nu
melui prevalează până 
şi asupra importanţei 
vieţii înseşi, viaţa fiind 
limitată, zilele ei numă
rate, pe când numele 
poate avea bătaie lungă, 
perie generaţii; „Viaţa

CONTRAPUNCT

NUMELE BUN
cea bună are zilele nu
mărat», Iar numele cel 
bun în veci rămâne" (Sir., 
41, 16J. Sunt adevăruri 
care s-au transmis şi 
s-au păstrat ca atare 
mal cu teamă pe filie
rele înţelepciunii popu
lare. Cu vreo patruzeci 
de ani fa armă, pe cftiid 
făceam practică ingine
rească la o fermă din 
pusta bănăţeană, am cu
noscut un bâtr&n grăj- 
dar sau căruţaş, ce-o fi 
fost, care aprecia oa
menii cu acest criteriu 
imemorial. Dacă cineva 
nu-i inspira încredere, 
îşi încreţea nasul şi col
ţurile buzelor Ij coborau 
a dispreţ te timp ce ros
tea verdictul: „N-are 
nume bun!" Dimpotrivă, 
când era vorba de un 
om de treabă, chipul i 
se lumina de o bucurie 
interioară: „Are nume 
bun!" Ast* chiar dacă 
nu-i cunoştpa dinainte 
pe respectivii. Pentru el, 
„numele", bun sau rău, 
devenise uh calificativ 
suprem al comportării şi 
totodată te calităţii ma
terialului uman.

Noi, cei de azi, care 
ne considerăm mai evo
luaţi, am Înlocuit con
ceptul de nume bun eu 
cel de reputaţie: bună 
sau proastă reputaţie, zi
cem noi. Sau In limba
jul mlştocăresc, mâriă- 
nesc, care câşiigâ tot 
mal mult teren o tetă 
cu ‘ Invazia parveniţilor 
de ultimă oră, numele 
bun a devenit echivalent 
ett firmă. Când auzi de 
cineva că şi-a „paradit 
firma", Înseamnă c§ şl*a 
stricat reputaţia, şi-a pier
dut numele bun. Adevă
rul e că tot mai puţini 
sunt conştienţi de im
portanţa numelui bun şi 
preocupaţi de păstrarea 
lui. Să nu ne grăbim să 
politizăm, numindu-i doar 
pe guvernanţi în această 
categorie. Ştim prea bine 
că dacă sus se jefuieşte, 
jos se şterpeleşte. Fie
care după posibilităţi, 
nu-i aşa?, dar cu toţii 
in aceeaşi nepăsare pen
tru numele bun. Curtea 
de Conturi cade peste 
matrapazlâcurile „orga- 
nelor*'» Garda Financi
ară şi cei însărcinaţi cu

protecţia consumatorului 
descoperă că negustorii 
cinstiţi sunt în vădită 
inferioritate faţă de şna
panii cărora nu le pasă 
de nimic, i|ei măcar de 
reputaţia propriei fir
me, de numele lor oel 
bun, singura lor ambiţie 
fiind îmbuibarea cât mal 
grabnică şl fără de 
scrupule. Şi mai trist 
este când instituţii sta
tale, democratic alese, 
precum Parlamentul, 59 
complac într-o totală ne
păsare faţă de propria 
reputaţie care şe degra
dează de la o zi la alta— 

Ceea ce poate înteme
ia şi păstra numele bun 
nu este decât dreapta 
făptuire. „Nu-ţt voi lăsa 
drept bunuri după moarte 
— scria Arghezi — De
cât un nume adunat pe' o 
carte..." In ciuda conce
siilor morale pe care în
suşi Ie-a făcut, Arghezi 
a ştiut să-şi salveze Insă 
bunul nume prin fru
moasă făptuire. La ur
ma urmelor, e singurul 
lucru cu adevărat im
portant; „Ai griji de 
nume, că aceria-fi va 
rămâne mai mult decât 
o mie de comori mari de 
aur" (Sir., 41» 15).

RADU CIOBANII

Drd. GIIEORGHE FIRCZAK

I el sfârşeşte prin a fi lichidat de traficanţi pentn* a l  
I »U trăda. Moartea lui Pepe o trezeşte pe Fiii la rear* 

itate, îşi dă seama eă ea nu este decât o prostituată I  
I st o face să înţeleagă pericolul ce-1 reprezintă pentru ■  
ea •  viaţă dusă ia întâmplare. Este, deci, o dramă I  

| socio-politică, care ar» în prim plan viaţa pHnă te  ■  
| mtertochell, complicată şi cu riscuri ale tinerilor uil

.......... »*i[ condiţiile şi mai tinerei noaste» democraţii postrevo <

I' tuţionare.
Alături de Dan Pi|a, scenariul esfe semnat şl deI

( Ioana Eliad, iar în distribuţie. pe lângă «OM t e i
•fZHMte*** tem* tlawiltHi : l'voCmUMi :ml : *I «escale, ea: Sumian Crâşmaru şl Coste! Constantin»!

Iapar: Cristian laceb — Pope, Ioana Movilă — f % |  
IWihai Călin, Liliana Butea. La Deva filmai rulează ■

1 între 18—20 octombrie, Jar la Hunedoara la sfârşitul 1 
acestei luni. ■

|  Frof. MIHAELA TARNOVSCHI ■

tainele limbii

CRONICA FILMULUI

I
«IPEPE Şl FIFI |

Printre regizorii prezenţi pe ecranele einemato- I 
fe lo r d u n ă  even im en te le  din decem brie  1080 se nu - *IB grafelor după evenimentele din decembrie 1989 se nu- 

mără şi Dan Pi(a. Cunoscut publicului spectator, să I 
ne reamintim filmele „Apa ca un bivol negrU", „Nunta ! 

I  de piatră", „Duhul aurului", „Concurs", „Faleze dc I 
î  nisip** (interzis de cenzură Ia trei zile după premi- _ 
I eră), premiate la diferite festivaluri internaţionale, |  
I Hotel de lux, încununat cu Leul de argint la Festi- ■ 
|  valul de la Veneţia m 1992, Dan Piţa ne oferă, în |

1 această toamnă. încă o premieră, „Pepe şi Fifi“. ■  
Filmul este o radiografie a societăţii româneşti I

post-reyolnţionare, urmărind, mai ales, corupţia, tra- |
ficul de droguri, banii falşi, proxenetismul, vagabon
dajul. Cele două personaje care dau şi titlul filmului 
sunt Pepe şi sora lui Fifi, doi tineri care, ca toţi cei
de o vârstă cu ei, încearcă să-şi găsească un drum în |

■  viaţă. Crescuţi într-o familie modestă în care după

I revoluţie tatăl este tentat de politică, iar mama, de-I 
_ rulată de derularea evenimentelor, nu îndrăzneşte să i  

” intervină în educaţia copiilor, cei doi fraţi se lasă I
conduşi de sfaturile mai mult sau mai puţin inte-

•  Altitudine, s.f., înăl
ţimea pe care o are Un 
punct de pe Pământ .rin 
raport cii nivelul mării; 
Altitudinea unui astru — 
arcul de cerc vertical mă
surat de la orizontul astro
nomic până Ja poziţia 
astrului pe bolta cerească 
(alţi .— element prim de 
compunere savantă _ cu 
semnificaţia înălţime, ■ „al
titudine") (cf. fr. altitude, _ 
lat. altitudo): 1. Dealul
Măgura se află la altitu
dinea de 375 m.

•  Atitudine, s.f. 1. po
ziţie a corpului, ţinută. 2. 
fel de ă se purta, de a fi; 
purtare, comportare; A 
lua atitudine =  a-şi a- 
firma cu hotărâre punctul 
de vedere (fr. attitude, it. 
attitudine): 1. Atitudinea 
lui Costel lasă de dorit în 
legătură cu problema spa
ţiului de locuit.

Diferenţa dintre , cele 
două cuvinte constă în su
netul şi litera I în plus în

-I resate ale unor „prieteni** de ocazie. Astfel, Fifi I prima silabă a cuvântului 
■  cade în plasa unui proxenet, care o abandonează când 5 altitudine.Ivauy ut ţjitoa unui F1 DACUCV» vaic u awauuv#nc«i.a vauu |

realizează că ca s-a îndrăgostit de el, iar Pepe în- I  
.  cearcă să ajungă boxer profesionist, dar intenţiile lui ! 
I de a câştiga bani în mod cinstit se năruie şi acceptă |  
|  sâ intre într-o bandă frauduloasă, făcând trafic de . 
■  droguri şi bani falşi. Prins şi aruncat în închisoare, I

Sensurile celor 
două cuvinte sunt diferite 

•  Tipografie, s.f,, 1. u- 
nitate economică sau ate
lier în care se execută ti
părirea de cărţi, de ziare

etc.; imprimerie, tiparniţă, 
tipo. 2. ârtă, meşteşug, 
procedeu de a tipări un 
text, o lucrare etc. (tipo, 
subst, invar., tipografie 
din fr. typo, din ngr. ti- 
poghrafia): j. Tipografia 
din Deva tipăreşte ziare 
şi cărţi, dar execută şi im
primate pentru agenţi e- 
conomici de stat şi parti
culari.

•  Topografie, s.f,, 1.
ştiinţă care se ocupă cu 
tehnica măsurătorilor şi a 
calculelor unor porţiuni 
mici ale suprafeţei pă
mântului văzute în plan 
orizontal, precum şi: cil 
tehnica reprezentării gra
fice a acestora, 2. înfăţi
şare, dispoziţie, aşezare a 
unui 10c, a unui oraş etc.; 
descriere amănunţită a a- 
cestei înfăţişări (fr. tbpo- 
graphie, cf. gr. topos — 
loc, graphein —• a scrie): 
1. Topografia oraşului De
va este minunată pe defi
leul râului Mureş, intr-un 
cadru natural splendid.

în aceste două cuvinte 
avem alternanţa sunetului 
şi literei i cu o, în prima 
silabă a lor, acest fapt tţe 
limbă creând sensuri di
ferită?
VALENTIN BRETOTEAN

<1



POLIŢIŞTI

ARESTAŢI
\

Numărul Jfgenţilor de i 
poliţie arestaţi la New ? 
York a urcat la sfârşi- i 
tul săptămânii trecu- ţ
te, la 29. Acuzaţiile ce |
li se aduc sunt dintre . 
cele mai diverse, dar cu \ 
toţij „au violat legea pa [
care juraseră să o res- ( 

ti lpecte", Cei mai mulţi 
dintre ei făceau parta j 
din „Precincţ 30", nu- i 
cleul operaţional din ? 
cel de al 30-lea district 1 
*al marii metropole, a- \ 
Vând ca zonă de ac-1 
ţiurie celebrul Harlem, 
în Manhattan. Glumind j 
amar, presa americană i 
a re botezat respectivul ţ

1
*

F L A S H -

I
I

district de poliţie „Dir- 
ty 30“ („Murdarul 30“), 
o poreclă îndreptăţită 
ţinând seama că destui 
poliţişti dintre cei 
care-şi efectuau aici 
serviciul (unul din şase 
după „New York Ti

mes1) se dedau la ex- 
torsiurii, comercializare 
de droguri şi furturi 
din apartamente pri
vate.

ss
s

s
\
s
\
\

CÂNTĂREŢ 
CELEBRU 
UCIS DE

S

I

INTEGRALIŞTI (

După ce au asasinat 
'magistraţi, profesori, 
scriitori, jurnalişti, in- 
tegraliştii islamici şi-au 
îndreptat atenţia uci- 
gaşă şi asupra cântă
reţilor. Joi, 29 septem
brie, Cheb Hasni, poate 
cel mai celebru inter
pret de „rai", tradiţio
nalul rock algerian, a 
fost asasinat la Oran, 
ciuruit de gloanţe, în 
vreme ce traversa o 
stradă. „Prinţul11 „rai - 
ului”, cum era supra
numit Cheb, avea doar 
26 ani, dar se bucura 
de o imensă populari
tate mai ales în rândul 
tinerilor. El fusese „con
damnat la moarte" de 
Grupul islamic înarmat, 
o_ feroce bandă de asa
sini, pentru că muzică 
sa fusese considerată 
„indecentă". Cu cinci 
zile mai înainte, un alt 
cântăreţ celebru Lou- 
nes Matoub, steaua mu
zicii berbere, fusese ră- 
pit de integralişti.

s
\
\
ss

\

: Adio, '„dcuble deckers" I 
Londra este pe cale de 
arşi pierde unul dintre 
simbolurile sale, celebrele 
autobuze roşii cu două ni
veluri, care îi animă stră
zile — şi cărţile poştale 
— din 1909 încoace. Este 
un prilej în plus pentru ca 
englezii să strâmbe din 
nas în ceea ce priveşte pro
cesul de integrare europea
nă. Căci, dacă autobuze
le etajate riscă să dispa
ră din circulaţie, „vina1* 
aparţine în totalitate biro
craţilor de la Bruxelles şi 
exigenţelor pieţei unice. 
Uniunea, europeană a pre
gătit un proiect pentru 
standardizarea mijloacelor 
de transport urban, ale 
cărui directive severe im
pun „construirea armoni
zată ‘ a autobuzelor" - în 
vederea facilitării expor

turilor. Iar „anormalele" 
. autobuze englezeşti, pen- 
■ tru a se adapta, ar trebui 

să sufere modificări atât 
' de radicale -încât cp sigu

ranţă producerea lor der 
; vfne nerentabilă pentru 
' orice întreprinzător.

1 Reacţia Marii Britanii şi 
a Irlandei la această de
cizie „continentală" nu 

; - s-a lăsat aşteptată : cele 
- două ţări au protestat ofi

cial pe lângă Comisia eu
ropeană,. cerând revizuirea 
proiectului. Nu din mo
tive doar „afective", ches
tiunea autobuzelor sinte
tizând în fapt o ciocnire 
între stiluri diferite- de 
viaţă. Tradiţionalele „dou- 
ble deckers" răspund U- 
nei exigenţe foarte pre- 

; cise: Un m$î măre număr 
de locuri pe scaune, lu
cru mai important la Lon

dra, unde o deplasare cu 
autobuzul durează în me
die 30 ̂  de minute,, faţă de 
doar cele 7,5 minute în 
Europa continentală. Şi 
nu doar. din motive de or- • 
dine, ci şi urmare a unei ■ 
anume educaţii civice, la 
Londra, când cete 78 de 
locuri pe scaune ale unui ' 
„double deckers" sunt o- 
cupate, pasagerii sunt in-, 
vitaţi — şi acceptă fără. 
proteste —, să aştepte 
cursa următoare. Proiectul 
clocit la Bruxelles impu
ne mijloace , de transport >■ 
studiate pentru trasee 
scurte, de- străbătut . even
tual şi pe jos, cu cel mult 
o duzină de scaune pen
tru bătrâni şi invalizi. Ceea 
ce londonezii, cu un sin
gur cuvânt, consideră a fi... 
o nebunie î

VSAAffAftftWVNVWVSWMWWVVWVWWWiWWWyVVWWWWWWVW-^vvVWWWVWUW'^

•  15 APRILIE 1912.' 
Terranova. „Titanic", - cel 
mai mare transatlantic 
construit vreodată, consi
derat ncscufundabil, se 
ciocneşte cu un aisberg 
în timpul primei curse şi 
se scufundă în Atlanticul 
de Nord. Se înregistrea
ză 1513 victime.

•  3 DECEMBRIE 1948 
— Shanghâi. Ambarca
ţiunea „Kianguyă", supra-. 
încărcată cu fugari, ^ex
plodează'şi se scufundă 
în Marea ' Chinei : 3 920
morţi.

•  6 DECEMBRIE 1917. 
Canada. „Mont-Blanc“, 
vâs francez, încărcat cu 
muniţii, se ciocneşte cu 
nava belgiană .Jmo“ şi se 
scufundă la Halitax : 1600 
morţi.

•  25 MAI 1986 r- Ban
gladesh. Bacul ce leagă 
Dacea de insula Bhoia se 
răstoarnă datorită în
cărcării excesive: 262 
victime.

shavn (Danemarca),: se 
soldează cu' 158 victime, 

î «  11 APRHJEr 1991 -  
Livomo. ' Bacul „Moby 
Prince" ce face legătura 
între porturile italiene 
Liverno şi Glirâv se cioc
neşte în timpul manevre
lor de ieşire din port de 
petrolierul „Agip-Abruz- 
zo" : 142 victime.

•  15

•  16 APRILIE 1947 — 
Texas City. Nava fran
ceză „Grandcamp", cu o 
încărcătură de nitrat de 
amoniu, ia foc şi explo
dează în port: 500 morţi.

•  6 MARTIE 1987 — 
Zeehrugge (Belgia). Ba
cul „Herald of Free En
terprise" se scufundă în 
Marea Nordului, la ieşi
rea din port: 193 morţi.

press",
Gedda
Suez,
Marea
ciocnit
corali:

DECEMBRIE 1991 
„Salem Ex- 

în cursa de la 
(Arabia Saudită) la 
se scufundă în 
Roşie după ce s-a 
de o barieră de 
476 morţi.

•  1 NOIEMBRIE 1948 
— Manciuria. Un vas co

mercial chinezesc cu peste 
6000 pasageri la bord 
explodează şi se scufun
dă instantaneu în largul 
coastei: nici un supra
vieţuitor.

•  20 DECEMBRIE 1987 
— Filipine. In coliziunea 
dintre petrolierul „Victor1 
şi bacul „Dona Paz", la 
sud de Manila, mor peste 
3 000 persoane.

•  21 DECEMBRIE 1992 
Bahamas. O ambar

caţiune de fugari hâiti- 
eni se scufundă în lar
gul insulei Great Inâgua: 
380 morţi.

•  6 APRILIE 1990 — 
Danemarca. Un incendiu 
la bordul bacului danez 
.Scandinavian Star", ce 
leagă Oslo de Frcderik-

•  17 FEBRUARIE 1993 
— Haiti. Feribotul „Nep- 
tune" naufragiază în 
largul insulei: 800 de
morţi şi sute de dispă
ruţi

iW W W AW W iW

HILLARt CLINTON/  ÎNSĂRCINATĂ ?!
Un frăţior sau o surioară- pentru Chelsea Clinton, 

fiica de 14 ani a cuplului prezidenţial ? Citând medii 
„bine informate", populara revistă americană „We- 
ekly World News" afirmă că biograful englez al pre
şedintelui - Bill. Clinton e sigur că, cel mai târziu 
în aprilie viitor, Hillary va fi din nou mamă. O 
afirmaţie desigur îndrăzneaţă, având în vedere vârsta 
(46 ani) a Primei Doamne a Americii, dar care are 
în vedere unele transformări privind înfăţişarea şi 
comportamentul lui Hillary, care n-au scăpat neob - 
servate: s-a îngrăşat mult, mai ales în zona ta
liei, a căpătat un gust pronunţat pentru shoping, 
mai ales prin magazinele de nou-născuţi (!), în timpul 
recentei vizite a preşedintelui ■ ■ rus Boriş Elţîn şi a 
soţiei acestuia, a vizitat,împreună cu Naina Elţîn, 
o.... maternitate, discuţiile purtându-se în jurul unor 
teme foarte „domestice*: despre mâncăruri şi despre 
flori, despre viaţa de familie, soţi şi copii...

• interpelat „la chestiune" de o ziaristă de la 
„Washington Post", Neel Lattimore, purtătorul--5 de 
cuvânt al doamnei Clinton, a răspuns că: „îmi pare 
rău, dar nu âm curajul să-i pun o asemenea' între
bare Primei Doamne".

Dar a ţinut să adauge, pentru a . sugera în ce 
măsură informaţia din „Weekly World News" poate 
fi luată în serios, că „e acelaşi tabloid care, cu 
puţin timp în urmă, a scris că First Lady a adoptat 
un copil... extraterestru. Acum, dacă are deja un 
copil spaţial, riu ştiu 'dacă măi avea nevoie de altui".

' Oricum, o dezminţire formală lipsind totuşi, şă 
nu ne grăbim şi să aşteptăm răbdători primăvara, 

ţ Când şi în.' S.U.A.... vin berzele!

I

ŞI-AU ORBIT SORA LA PORUNCA... 

SATANEI t
I

Teribilele practici „voddoo". • larg răspândite, T- 
| temute, în insulele caraibiene (şi mai ales în Haiti) | 
* fac victime şi în supercivîlizatele S.U.A. La Datlas» 
I (Texâs) se desfăşoară în aceste zile. un neobişnuiţi 
. „proces al diavolului" care â tulburat profund pe, 
I locuitorii localităţii de doua ori celebră (prin asa- I 
J sinarea aici a preşedintelui Kennedy şi prin.,, serialii >

ITV!). Două surori sunt acuzate de a-i fi scos ochii j 
celei de a treia, mezina, singura lor,; apărare con- I 

| stând în a susţine că le-a împins la acest lucru... î 
I Necuratul. Teză pe care o împărtăşeşte şi victimă. | 
J Myra Obasi, o negresă - în vârstă dş 30 ani, în-* 
| văţătoare de profesie, a fost orbită în martie trecut | 
* in cadrul unu; ritual celebrat de surorile sale, ritual» 
| căruia i s-a supus fără să crâcnească, în ciuda du- I 
J rerilor atroce pe care le trăia. Sângeroasa ce re mo- J 
Inie a avut loc în casa-unui bătrân predicator, prie- |  
J ten de familie, specializat în exorcizarea... • duluir • 
I rilor rele. . |
J Doretha Crawford şi Beverly Johnson,' cele două *

I autoare ale mutilării; au respins cu hotărâre o.rlef î 
acuzaţie, convinse fiind eă „Myra era posedată de I 

j diavol". „Conducea ca o nebună, schimba pe neaştep- j 
| tate direcţia, işşea de pe şosea — a povestit Do- | 
♦ retha, Se transforma cu totul: ochii îi ieşeau din* 
I orbite, vorbea cu un glas bărbătesc, din gură ii | 
«ieşea fum, dinţii l~ se făceau negri. Diavolul pu-. 
I sese stăpânire pe ea şi ne-ar fi posedat şi pe noi". | 
» La originea întregii afaceri trebuie căutat";,diag- 
I nosticul" pus de un vraci consultat de tatăl celor trei I 
» surori. Chester Crawford, disperat că Myra acuz . 
| migrene continuu. ,
* Bcnny Morgan, magul voodoo, ar.fi avertizat fa « 
I milia : „Sunteţi sub influenta demonului şi le-ar fi I 
J sfătuit pe cele două surori să: procedeze la actul de *

I „purificare1. />' i
Acum, Doretha şi Beverly riscă de la 2 la 19 ani • 

j de închisoare.

V 1
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ŞI AMERICANII AU EFECTUAT I „L ib era tion "  işi sch im bă f a ţ a !
ţ ‘ EXPERIENŢE NUCLEARE PE OAMENI

I

L I

V \

!

ţ i
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în 1965, Los Angeles a fost ales de guvernul ame
rican drept cobai pentru un experiment nuclear 
privind efectele radioactivităţii asupra organismului 
uman. Din documentele făcute publice în Congres 
de deputatul democrat Edward Markey, rezultă că 
„Atomic Energy Commission11 a provocat intenţionat 
un „incident11 la 12 ianuarie 1965. O rachetă, lansată 
la ora 10,58 în dimineaţa acelei zile de la baza din 
Jackass Flats, în Nevada, a explodat în aer, for
mând un nor nuclear care a fost dus de vânt la o 
distanţă de 300 km, până la Las Angeles, după Ce a 
trecut pe deasupra celebrei „Vale a Morţii".

I

î 1

După o lungă şi dificilă 
gestaţie, „Liberation" a 
apărut în sfârşit, luni, 26 
septembrie, în noua sa 
haină. Mai multe pagini 
(cca 100!), mai multă in
formaţie, un nou format (ră
mânând tabloid) şi noi ru
brici. Rămâne neschim
bat preţul: 6 franci. Ce
lebrul cotidian francez de
vine astfel, după definiţia 
directorului său, corespun
zător exigenţelor unui pu
blic obişnuit, de la tele
viziune, să facă zapping, 
„un scanner pentru a şti 
totul şi un instrument de 
descifrat care va permite 
să se înţeleagă totul care 
va face viaţa mai... citi- 
t>îlă“- - — —— -....

.Ziarul va ieşi cu o e- 
diţie pentru provincie şi 
alta pentru regiunea pa
riziană. Fiecare secvenţă, 
compusă din mai multe 
pagini, va avea Un sumar 
propriu şi articolele vor fi 
prezentate sub diferite ru
brici: fapte, reportaje, a- 
nalize, anchete, personaje 
Doar două evenimente vor 
figura pe prima pagină, 
ce va fi tipărită color.

Pentru a răspunde noi
lor ambiţii ziarul a an
gajat 45 de noi redactori, 
ceea ce face să urce e- 
chipa redacţională la 304

jurnalişti. Obiectivul ime
diat este de a ajunge de ia 
cele 170 000 exemplare 
vându-te astăzi la 240 000. 
Lansarea ziarului în noua 
formă a fost sărbătorită 

• duminică, 25 septembrie, 
la Trocadero, unde -prima 
pagină a lui „Libe III" a 
fost „construită". în. -timp 
real pe un panou înalt 
de 30 de metri cu ajuto
rul unei echipe de alpi- 
nişti, la picioarele căruia 
primele exemplare ale 
noului „Liberation" au i'o:st 
din plin scăldate în şam
panie.
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Selecţie de IL1Etgoste". A. Bougeart I
Selecţie de IUE LEAHII J

j PRIMUL SOCIALIST... 1 '
V „Ştiţi jtomneavoasftă? cine a fost primul socia
l i s t ?  Columb. (and a plecat, habar nu avea inco- 
t tro se dace, când a sosit, habar nu a avut unde 
I este — iar ciad s-a întors habar nu avea pe unde 
! a umblat. Şi toate acestea cU bani împrumutaţi".
4 (glumă apărută cu ani în urmă — câ banc
i politic al zilei — în „Die Welt“).

* ...savantul EmanueJ Ba- 
\ calogiu, In 1880. cu pri-
i lejul discursului, de re-
’ eepţie de la ' Academia
ţ Rorriână, a demonstrat ne-
4 cesitatea reformării ca-
i len'darului gregorian ? Pro*
J - punerea $-a înregistrat, dar
ţ parlamentul a luat-o în dis

cuţie şi a aprobat intro
ducerea stilului nou abia 
în 1923; după 43 de ani. 

...pe muntele ~ Piatra 
) O bătrânică vine ia 7 Craiului creşte o floare
\ biblioteca publică să i unică în lume, denumită
t împrumute un râmau dă Ţ „Garofiţa Pietrei Craiu-
! dragoste. • t  lui"? Aceasta- - floare nu
V — Eu am -crezut —- poate fi adaptată în alte 
i Spune bibliotecara — că ) .  zone.
? la vârsta dumneav.oasr ţ ..unitatea de. măsură — 
i tră vă interesează nu- i yardul englezesc — re-
ţ mai istoria. i prezintă distanţa dintre
l — Vaj, draga mea., dar \ . - vârful nasului şi extremi-
’ asta reprezintă pentru 1 tăte’a ̂ degetului arătător al
V mine doar istorie... / lui Henric I, regele An
1 * jl* 1 ■■ gliei ?
V _  Mi-nm I . “J în 1846’ îa ReS‘ta- aU

Î Soţia către s o ţ :
— Ştii că, de un tijnp.

4 vorbeşti. când dormi ? 
i El. nerăbdător:
1 — Ei şi ? Nici.atunci
) când dorm ntt vrei să , 
1 mă laşi să deschid')
/ gura ?! ' ' i

j R E F L E C Ţ IA  S Ă P T Ă M Â N II  î

\ O „Căsătoria este ca o cetate asediată; j 
| cei din afară vor să intre, iar cei dinăun- J 
? tru vor să iasă". Proverb arab )

Ib
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I
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I*
I
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DESPRE CĂSĂTORIE 
O „Orice tineri care se căsătoresc, el * 

şi ea, ar trebui şă intre în căsătorie cu 1 
credinţa că din toată omenirea numai ur-j 
maşii lor sunt destinaţi, să ducă mai de-» 
parte viaţa pe p ă m â n t Lucian Blaga I 

, O „Fă ochii mari înainte de a te că-j 
sători şi ţine-i jumătate închişi după că-« 
sătorie". - . B. Franklin I

0  „Sufletul şi rtu corpul face căsăto- j 
ria. durabilă". Publius Syrus »

O „Căsătoria ? Ca şi spânzurătoareo4 
— o chestiune de destin". Shakespeare 

© „Căsătoria ? Traducerea în ; 
unui "

D Q m î R I C H L

DIN „DICŢIONARUL UMORISTIC 
AL LIMBII ROMÂNE"

de Tudor Muşatescu '
— Faţă m  partea dinspre stradă ,a femeii.
— Faviait =  piesă din lenjeria dc pat a împără- 

tesclor. .
— Făţărnicie =  perucă ce ascunde chelia unui 

caracter;
— F!tdea .== credincioasă -
— Idiot, =  cap viran. -
— Ignorant — a nimica ştiutor.
— Nesaţ — poftă de poftă.
— Niciodată =  dată precisă a întoarcerii de pe 

lumea cealaltă.. \
— Ovăz —. icre negre, la cai.
— Şale_— fostă talie. . -
— Şorici =  obrazul unora.
- Speraclu — deschizător de drumuri spre puş-

LEAHU

i
i

Poate ai- ştiut că lângă 
f mine vei fi un om obiş
nuit. că viaţa mea, pe care 
acum ţi-o dăruiesc nu e 
decât- pentru mine co
moară fără preţ. Poate ai 
ştiut că nu am altă ave
re decât iubirea mea ne
stinsă şi acest semn mic,

OLE
în mâna ta, în mâna 
mea ce ne va lega pe 
veci. Poate ai ştiut. că 
mai sunt alţii mii ce ţi-ar. 
fi putut, oferi mult mai 
-multe, dar nu ai fi sim
ţit şi nu aş fi simţit 
IUBIREA ce o simt Când 
eşti lângă mine, ce o 
simţi când sunt lângă 
tine. Ştim amândoi că

viaţa nu e poveste, « :
luptă şi muncă, .©i multel
vor fi zilele triste şi greş! 
le, dar de vom fi 
reu mână în mână, dacă; 
dragostea şi încrederea f 
vor birui, Soarele nostruj 
va străluci acolo sus J>e| 
cer.

Suntem Noi, aceştia i 
de azi,- cu toată iubirea* 
şi visele şi toate-, spe- j 
ranţele ce le punem înj 
zilele ce vor veni. Iţii 
spun că te iubesc,, îmi 
spui că mă iubeşti, că! 
vrem să îmbătrânim im.] 
preună şi jurăm in a-i 
coastă sfântă zi să'rămâ-i 
nem Noi — la bine şi la! 
rău, până ce moartea nej 
va despărţi.

INA DELEANU

.’ — SJi-am .cumpărat ţ
\ astăzi material pentru l 
i rochia de mireasă. . 
|.  —. Ce spuL. draga 1
1 mea ! Te măriţi-? Sper \ 
ţ că pi făcut o alegere i 
. bună. |
) — De asta sunt, con- ţ
) vinsă, Materialul este l 
i superb! Si costă foarte; 
l mult. V

\
Culese si prelucrate de i 

 ̂ ILIE LEAIIU |

ORIZONTAL: lj Răsfă
ţat cerber de alcov, în 
pragul maturităţii.; 2) tn 
termediari implicaţi într- 0  

răpire de. senzaţie — Pa
sager tradiţional pe co
rabia deşertului ; 3) Ire
mediabil pierdută în ur
ma creşterii tensiunii — . 
Profunde păreri de râu 
exprimate critic ; • 4) în
soţitor nevăzut pe . calea 
visului — Imaginea ştear
să pentru cei" căzut de 
la putere ; 5) Repere itn- 

-portante în stabilirea 
cursului ! — Şuviţă răs
frântă peste umerii dom
niţelor ; 6) Banalitate fes
tiva cu . alură altruistă — 
Ariergarda unei formaţii 
muzicale ; 7) Treaptă a
culturii realizată uneori 
artificial — Complex co
mercial cU vânzare en 
gros ; 8). Darul nativ al 
pământului cu Utilizări es
tetice —. Trupa alintată a 
odraslelor Euterpei ; 9)
Izvoare de inspiraţie în 
lumea copiilor — Mobilul 
unor învârteli cu efect

fost puse în funcţiune pri
mele laminoare acţionate 
cu maşini cu abur ?

...biblioteca din Sorbo- 
na a introdus sistemul îm
prumutului de cărţi încă 
din anul 1322 ?

... în 1865, pe locul ac
tualei Pieţe Obor din 
Bucureşti, s-a organizat 
prima „expoziţie naţio
nală''? • : * /

Culese şl selectate de 
V. ZAMFIR

răzbătător : 10) Circum
scrise irefragabil în acorda
rea sufragiilor.

VERTICAL ; 1) Rezultat
favorabil obţinut rap>d în 
deplasare ; 2) Aflat într-o 
situaţie limită în relaţiile 
cu vecinii — Semn de 
recunoaştere a identităţii :

- I
i 
î

Războiul de ţesut — o piesă care reţine atenţia 
în colecţia Filialei Brad a -Muzeului Judeţean.

UMOR. . .  NEGRU
•  Soţul se întoarce noaptea târziu acasă şi-şi gă-j 

[seşte soţia în braţele unui străin.
— Qe înseamnă asta? Pe unde umbli noaptea?; 

î— îl ia la rost soţia.
— Dar acest bărbat cine e? , : J

r  — Nu schimba vorba ! —- i-o taie ea. Răspunde; 
Jla întrebare! ■
SW.VWr.VVWAViViWWrtW/rtVUSVrt'ASWrtV

3) Morfeu eficient de sor
ginte africană — Ieşite din 
sfera atracţiei universale;
4) Amintire perenă a u-
nui glob de lut — Stabi-, 
lizat efemer dtipă nume
roase rătăciri ; 5) Debut
literar consemnat în li
brării ! — A se implica

1 . 2 3 U 5 6 7 8 9 10

k
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10' S . ;

într-un proces de unifica
re ; 6) Mod de a pune pe 
cineva la respect — Emi
siuni radiofonice realiza
te prin fonotecare !; 7)
Covoare fermecate în edi
ţie modernă — Adăpost o- 
ferit sub propriul acoperiş: 
8) Se prezintă cu acte fi
nalmente funeste — Ca
drul larg al unor expuneri 
obişnuite ; 9) Indicatori
de calitate care justifică 
majorarea preţurilor — 
îmbătat de aureola stră
lucitoare a înălţimilor ; 10) 
Prezenţă de spirit de na
tură divină. ;■■ ? *

VASILE MOI.ODEŢ

DEZLEGAREA 
CAREULUI 
„LATENTE", 

APARUT ÎN ZIARUL 
NOSTRU DE SÂMBĂTA 

TRECUTĂ:

1) GRĂDINĂRIT; 2)
RARIS — MONO; 3) ASTE
— LATEX ; 4) MIA —
LABILI; 5) A — GRAŞI
— EC ; 6) TP — ATALE

I ; 7) ILICIT — MAT;
8) CANIN — SUMA ; 9)
ATOT -  PALAT; 10) 
LATITUDINE.

CLASICII DESPRE VIN
•  Vinurile româneşti de Murfatlar nu se pot uita.

Ele îţi cântă mereu în cerul gurii. '' . *.> ‘
" *' ‘ Rafacl Alherti

•  Numai cine. ştie şa savureze vinul prin jjţisma
intelectualităţii şi esteticii lui. creatoare găseşte -î» el 
picături de geniu şi sclipiri de umor. 1

Charles Baudelaire
•  Puţin vin ascute mintea. Mai mult o topeşte.

■ MHiai Emifiescu .
•  A şti să savurezi un vin bun cu toate simţu

rile (inclusiv al şaselea — bunul simţ) e cea 1 mai 
desăvârşită înţelepciune, artă şi ştiinţă. Cu gura o 
ştiu toţi. Dar'asta înseamnă băutură şi nu cultură.

■ J. W. Goethc
- •  Vinul băubil şi de chef trebuie să fie acid. şi 

slab alcoolic,,. Acesta e vinul cu verticală iţfinită, ; 
de petrecere fără limită. Octavian Goga *

•  Vinul este unul din lucrurile cele mai civili
zate ale naturii, perfecţiunea ei supremă, şlefuită de 
om. Ernest Hemingway ‘

•  Trăiască acei ce ştiu să cultive bine via şi sâ 
prepare vinul bun, căci ei ştiu cum se pot introduce 
în sufletele oamenilor lumina şi căldura binefăcă
toare, puterea de muncă şi voioşia creatoare.

' Maxim Gorki
•  Vinul a înnobilat sufletele, a cultivat aptitudi

nile şi a dezvoltat talentele, dând inspiraţii,,-, divi
ne" vocaţiilor. Victor Hngo

•  După un pahar de vin cunoşti mai bine carac
terul oamenilor şi chiar virtuţile. Vinul îmblân
zeşte firile superioare şi le înrăieşte pe cele mici.

Mihail Sadovpanu
•  Vinul poate fi considerat, pe drept cuvânţ, cea 

mai sănătoasă şi mai igienică băutură.
L. Pastcur 

■ '-Culese 'de - .
-' V- N. ZAMFIR

BĂTRÂNEŢEA
Maşina frigorifică, răs

pândită astăzi în ioată 
lumea, a împlinit 127 de 
ani. In 1867, inginerul 
Charles Tellier, din A- 
miens (Franţa), a con
struit prima instalaţie de 
congelat, pe care a folo
sit-o mai târziu pe va
porul „Frigorfique‘% a- 
menajat special pentru 
transportul cărnii între

FRIGIDERULUI
America de Spd şi Euro
pă. tn vremea aceea» 
traversarea Atlanticului 
între cele două conti
nente dura, cu escalele 
respective, 30 de zile, 
timp în care miile de to
ne dc carne transportate 
puteau fi conservate per
fect cu frigiderele lui 
Tellier. (N. Z.).

l ROCILE SELENARE j
I Rocile aduse, de pe Lună de echipajul lui „Apoi-5 

lo 1T n-au fost primele sosite pe Pământ. înaintea |

Ilor — afirmă oamenii de ştiinţă — au căzut pe Pă- „ 
mânt cel puţin 100 de milioane de tone de roci |

I provenite din satelitul Terţei. Este vorba de aşa- ■  
numitele tectite, descoperite de-a lungul anilor, în |

(Madagascar, în Filipine, în Tasmania şi în Indone-| 
zia. Cele mai „recente" roci au căzut pe Pământ |  

gacum 35 milioane de ani, pe teritoriile de azi ale § 
1 S.U.A-., Cehiei şi Slovaciei (N. Z.). - fi



Pădureanca' in franţa!
.''Li*:' ' sfârşku; verii, Ansamblul folcloric „Pădu

reanca" a susţinut mai mu.te spectacole în regiunea 
Arras din Franţa, oraş cu care municipiul capitală 3  

judeţului nostru este înfrăţit. Deplasarea s-a per
fectat cu ocazia vizitei primarului din Arras, la Deva, 
când diui Lean Fatoux i s-a decernat titlul de „Ce- 
.lafteau/de Onoare al oraşului Deva".

Ansamblul „Pădureanca" a prezentat spectacole 
ta zona de agrement a oraşului Arras în faţa a 
aproape 10 000 de spectatori, duPă cum ne-a mărtu
risit dl. Viorel Manolescu, directorul .Clubului copii
lor şi elevilor «lin Deva; apoi la Saint Catrlnne, unde, 
tinerii din localitate, entuziasmaţi de frumuseţea fol
clorului hanedorean, au dansat Ia sfârşitul spectaco
lului împreună cu artiştii deveni. Evoluţiile au cu* 
prins cântece şi jocuri populare româneşti, prezen
tate de orchestra dirijată de prof. Gheorghe Bercea, 
4e towhaţîa de dansuri pregătită de coregraful proţ. 
Dumitru Lăseoni care «fe altfel a semnat şi regte 
spectacolului. Peste tot, primirea publicului şi a ofP 
Oialitătilor a fast dintre cele mai călduroase.

— Ce a însemnat şederea In Franţa a ansamblu
lui copiilor din Deva? Foarte multe primiri şi vizite 
oficiale, recepţii oferite de Primărie şi consilieri, de 
pite instituţii din regiune. Oaspeţii români au fost 
bucuroşi eă pe scaunele Primăriei, pe care au stat 
cândva binecunoscuţi preşedinţi ai Franţei — Char- 
tes de Gaule, Valery Gyscar d’Esteign, Francois Miţ- 
lorrand, au avut ocazia să se aşeze şi ei. Au mai fost 
vizitate un centru de vacanţă pentru copii, un centru 

I sportiv, complexul muzeal de la Vigny, unde s-au pur- 
> lat importante bătălii în 1916, francezii având Un a- 
devărat cult pentru eroii lor. Interesantă a fost ex
cursia la Pas d® Caiais.

La întoarcere, membrii ansamblului „Pădureanca" 
au vizitat Parisul, impresii cu totul aparte lăsându-le 
Louvre-ul, Versailles-ul. Apoi catedralele din Reims ş 
Amienne, oraşul Strasbourg. Drumul de întoarcere 
spre ţară a maj cuprins oraşele Munchen, cu cele
brul său centru olimpie şi ̂ parcul de distracţii; Viena 
cu Schonbrun-ul şi Prater-ul. Salsburg-ul; Trianon-ul 
şi Budapesta.

Impresiile culese vor rămâne de neuitat In me
moria elevilor, urmărindu-i mult timp înviată, întru
cât la o astfel de vârstă, cele trăite se dovedesc în. 
totdeauna extrem de puternice.

v,^Vs"MlNEL bodea; ;

sPa n z ir a t  de tocul
UŞII

In prima sâmbătă a a- 
cestei luni, In jurul orei 
Î4,30, Ia Poliţia Oraşului 
Petrila se primeşte Un te
lefon. El vine de la Pa- 
raschiv Rusu, din aceeaşi 
localitate. Ce spune omul? 
Nici mai mult, nici mai 
puţin decât că, în blocul 
în care locuieşte, aparta
mentul iui Istvan Moldo* 
vai a luat foc. La scurta 
vreme, la faţa locului so
seşte o echipă operativă

Constatările aveau să fie 
mai mult decât dureroase. 
Iată-le: Istvan Moldovai, 
muncitor la E.M. Petrila, 
dăduse în patima beţiei 
Are 34 de ani, este căsătorit 
şi mai are doi copii rot
itori. Şi mal aramt un nă
rav: de câte ori se îm
băta, îşi lua nevasta la

întâmplări de sâmbătă
bătaie. Aşa se face că fe
meia l-a părăsit, j-etrăgân. 
du-se Ia părinţi.

în acea zi. de sâmbătă, 
Istvan s-â dus să-şi cheme 
nevasta acasă, A fost re
fuzat categoric. Gasul s-a 
întors acasă, a adunat mai 
multe haine in sufragerie, 
după care le-a dat foc. 
Tragedia însă abia de a- 
cum urmează. Spunem aşa. 
pentru că şi-a pus funia 
la gât şi s-a spânzurat de 
tocul uşii de la sufragerie. 
Totul a durat o orăi

nunta cu bar, da*.,.

Rămânem în aceeaşi zi 
de sâmbătă. Ne piutăm 
insă la Hunedoara. Mai 
exact, ta Restaurantul „Tra- 
tan". Aici este mare ve

selie. Ca la nuntă, nu ? 
Mâncare, băutură, joc, vo
ie butiă. Da; dar asia 
costă, aşa că nuntaşii cin. 
stesc mirii cu bani şi ca
douri. Banii s-au adunat 
într-un castron. Să tot 
fie vreo 550 000 de iei şi. 
200 de mărci. Cum mirele 
este foarte ocupat, respec.. 
tivul castron fi pune pe 
pervazul unej vitrine, tot 
interiorul localului.

Obiectul rezistă acolo 
până către ora patru di
mineaţa, Este vremea când; 
prin dreptul vitrinei trec 
trei prieteni: Alexandru 
Bărbulescu, Constantin 
Zlătaru şi Dăntiţ toncesu, 
toţi muncitori la S.C. „Si
derurgica" S.A. Hunedoara

Cei trei observă castro
nul care „dormea" la circa

un metru depărtare de 
spărtură în vitrină; Facr^ 
ei cum fac şi pun mâna 
pe vas, crezând ci acolo 
se află ceva de-ale gurii 
Surpriza însă va fi mai® 
când vor da cu ochii de 
atâto bănet

Şi vine vremea când mi
rele trebuie să plătească 
şefului de unitate cheltu
ielile de nuntă. Aida a- 
tunci descoperă că a râ* 
mas fără Im şi valută. Bu
curia nuntaşilor se topeşte. 
La scurt timp este anunţată 
o patrulă de ordine aflată 
în zonă. Lui Sergiu Luca- 
ciu, serg. maj., şi Marius 
Medruţ, serg.. nu le-a tre
buit prea multă vreme 
pentru a identifica autorii 
şi a recupera banii Cei trei 
nu apucaseră decât să-i 
împartă. Atât!

Li coi GHEORGHE 
BOGDANESCU

LUNI, IT OCTOMBRIE
TVR 1

13.00 Interferenţe; 143)0 Actualităţi; 14,10 
m  laşi; 143» TVR Cluj-Napoca; 15,30 
fbm  serial; 16,00 Actualităţi; 16,10 Avan
premiera TV; 16,25 Turism şi agro turism; 
HUO Emisiune In lhnba maghiară; 16,30 
Desene animate: „Candy, Candy”; 19,00 
Dă luni până luni; 19,30 Salvaţi de clo
poţel (s); 20,00 Actualităţi, meteo, sport; 
20,45 Teatru TV; 22,35 Transfocator; 23,05 
MTV: mari hituri; 23,30 Actnalităţi; 23,50 
Cultura In iume; 0,20 Repriza a treia.

TVR 2
143)0 Actualităţi; 14,10 Politica între i- 

deal şi real; 14,40 Teme literare; 15,10 
Videoclipuri; 15,30 Atlas; 16,00 Desene a- 
nimate: „Candy, Candy*1; 16,30 Succesoa- 
rea (s); 17,00 In direct economia: TIB *94; 
17,40 Mala Mujer (s); 18,30 In faţa Pvs.;
20.00 Actualităţi; 20,40 Ritmuri muzicale;
21.00 TVM — Mesager; 21,30 Intre da şi 
nu; 22,00 TV5 Europe; 22,30 Santa Bar
bara (s); 23,15 Caleidoscop satelit (CFI); 
0,90 Jazz-club.

MARfl, 18 OCTOMBRIE
■ t v r  1 : -
7.00 TVM — Telematinal; 10,05 Calen

dar, meteo; 10,20 Desene animate; 10,50 
Iambi străine: franceza (avansaţi), engleza;
11.30 Video-satelit; 13,10 1001 audiţii; 14,00 
Actualităţi; 14,10 TVR Iaşi şi TVR Cluj- 
K.; 16,00 Actualităţi; 16,10 Fii tu însuţi!;
17.00 Convieţuiri; 18,00 Totul despre mu
zică; 18,30 Desene animate; 19,00 Clio;
19.30 Salvaţi de clopoţel (s); 20,00 Actu
alităţi, meteo; 20,45 Film; 22,50 Reflec
tor; 23,20 Fop-studio; 23,40 Actualităţi; 
23^5 Gong'; 0.25 Bijuterii muzicale.

. ' TVR 2
7.00 TVR Cluj-Napoca; 8,00 Microrecital 

de muzică uşoară; 8,20 Tezaur folcloric 
(r); 9,00 Ora de muzică; 10,00 Telejurnal 
Worldnet; 10,30 Video-sateiit; 11,30 Da ; 
123)0 Teatru TV (r); 14,10 Tele-doeumen- 
tar; 15,00 i.imbi străine (r); 16,00 Desene 
animate; 16,30 Succesoarea (sj; 17,00 Mă

seaua de minte; 17,40 MMa Mujer (sj;
18.30 23 de urille—e; *3,90 ActeaRtIţi; 
20,40 Yideo-safcitt; 2L0O TVM -*-Mmagor:
21.30 Tribun» imMCritndşDm 223» 
TV5 Europe; 22^0 Credo; 23,45 Bateri,

MIERCURI. 19 OCTOMBRIE 
TV B 1

7.00 TVM — Telematinal; 10,20 Desene
mimate; 10,45 Videolexicon; 11,45 Video- 
sateiit; 12,15 Mala Mujer (s f r); 13,05 1001 
audiţii; 14,10 TVR Iaşi şi Cluj-Napoca;
16,10 Magazin sportiv; 16,45 Univers 
hispanic'; 17,00 Microrecital; 17,18 Alfa $1 
omega; 18,00 Muzică populară; 18,30 De
sene animate; 19,00 Timpul Europei; 19,30 
Salvaţi de clopoţel (s); 20,00. Actualităţi, 
meteo, sport; 20,45 Dr. Quinn (s., ep. 21); 
21,45 Noi frontiere; 22,30 15? 014 km; 2245 
Muzică populară; 23,50 Confluenţe; 0,20 
Actualităţi; 0,35 Întâlnirea de Ia miezul 
nopţiL . 4:v

TVR 2
7.00 TVR Cluj-N.; 8,00 Refrenele amin

tirilor; 9,00 Ora de muzică; 10,00 Telejur
nal Worldnet; 10,30 Mag, satelit; 12,00 
Gong (r); 12,30 Armonii camerale; 13,00 
Documentar; 14,10 Serialul serialelor;
15.00 De lingua latina; 15,30 Arte vi
zuale; 16,00 D.a.; 16,30 Succesoarea (s);
17.00 Minieco; 17,40 Mala Mujer (s„ 76);
18.30 Em. în 1b. maghiară; 20,00 Actua
lităţi; 20,40 Video-sateiit; 21,00 TVM — 
Mesager; 21,30 Formula 3 (es); 223)0 TV5 
Europe; 22,30 Santa Barbara (s); 23,15 Ca
feneaua literară.

JOI, 20 OCTOMBRIE 
TVR 1

7.00 TVM — Telematinal; 10,05 Calen
dar, meteo; 10,20 Desene animate; 10,50 
Limbi străine: engleza americană, ger
mana; 11,50 Video-sateiit (CFI); 12,15 Mala 
Mujer (s/rj; 13,05 1001 audiţii; 14,10 TVR 
Iaşi şi Cluj-Napoca; 16,00 Actualităţi; 16,10 
Divertisment Internaţional; 17,00 Sub sem
nul întrebării; 18,00 Cronograf ii; 18,25 De
sene animate; 19,00 Medicina pentru toţi;
19.30 Salvaţi de clopoţei (s); 20,00 Actua
lităţi, meteo, sport; 20,45 Serial; 21,45 
Studioul economic; 22,25 Enigma (cs); 22,55 
Simpozion; 23,40 Actualităţi; 0,00 Forsyte 
Saga (s., ep. 15).

TVR 2
7.00 TVR Cluj-N.; 8,00 Melodii populare;

9.00 Ora de muzică; 10,00 Telejurnal 
Worldnet; 10,30 Video-sateiit; 11,30 D.a.;
12.00 Noi frontiere (r); 13,00 Să nu ne fa
cem iluzii (do); 13,30 Confluenţe; 14,10

Mag. social; 153W Limbi străine (r); 16,00 
Ba ; IMS Succesoarea (s); 173» Ceaiul da 
la ora 5; 19.00 toi. iu limba germană;
20.00 Actualităţi; 20,40 Ritmuri muzicale; 
21*0 D I I  — Mesager; 21,30 Pro meîno- 
m k  2239* <** totspe; 22,30 Santa Bar
bara m  23,15 «irogol; 23,45 Călătorie 
muzicală.

- VINERI. 21 OCTOMBRIE 
TVR 1

7.00 TVM —  Telematinal; 10,05 Calen
dar; 10,20 Desene animate; 10,45 Curcu
beu; 11,45 MTV: noutăţi muzicale; 12,15 
Mala Mujer (s/f); 13,05 1001 audiţii; 14,10 
TVR Iaşi şi Cluj-Napoea; 15,45 Muzică 
populară; 16,15 Actualităţi; 1&25 Din lu
mea afacerilor; 16,45 Pompierii vă infor
mează; 17,00 Emisiune în limba germ.; 
183)0 Pro Patria; 193» Casa Eliott <s, ep. 
6); 20,00 Actualităţi, meteo, sport; 20,45 
Tezaur folcloric; 21,25 Film; 23,25 Viaţa 
parlamentară; 23,50 Actnalităţi; 03)5 Re
frenele iubirii; 0,30 MTV: Euro Top 20;
1.00 Cinematograful de noapte.

TVR 2
7.00 TVR Cluj-Napoca; 8,00 Matinal 

jazz; 9,00 Ora de muzică; 10,00. Telejur
nal Worldnet; 10,30 Video-sateiit; 11,30 
Desene animate; 12,00 Simpozion (r); 12,45 
Videoclipuri; 13,00 Ecranul (rj; 14,10 Va
rietăţi internaţionale; 15,00 Arena; 16,00 
Desene animate; 16,30 Succesoarea (s);
17.00 Bursa invenţiilor; 18,00 Videoclipuri;
18.10 Mala Mujer (s); 19,00 Concert sim
fonic; 21,00 TVM — Mesager; 21,30 Oa
meni care au fost; 22,00 TV5 Europe; 22,30 
Muzica e viaţa mea; 23,00 Film; 0,15 Vi
deoclipuri.

SAMBATA, 22 OCTOMBRIE
TVR 1

7.00 Bună dimineaţa... de la Iaşi; 8,00 
Bună dimineaţa... dc la Cluj-Napoca!; 9,00 
Calendar; 9,10 Acasă la Mama Jo; 10,00 
Film serial pentru copii •  Eu şi McGee 
(SUA). Episodul 3; 10,30 Pas cu pas; 11,30 
Vârstele peliculei; 12,30 Alfa şi omega...;
13.10 1001 audiţii; 14,00 Actualităţi; 14,10 
Ora 25 — tranzit tv • Desene animate: 
Aventuri în epoca dc piatră şi Şcoala dră- 
cuşorilor' •  Seriale documentare: Enig
mele războiului şi arta dirijatului •  Tea
tru scurt •  Seriale artistice: Serviciul se
cret şi Beverly HilIS, 90210 •  Mapamond 
•  Reportaje •  Documentare •  Muzică; 
19,15 Teleenciclopedia; 20,00 Actualităţi;
20,30 Publicitate; 20,35 Film serial •  Man- 
cuso de la FBI (SUA). Episodul 14; 21,30

Concursul Naţional de Creaţie şi Inter
pretare a romanţei româneşti „Crizantema 
de Aur“. ediţia a 27-a, Târgovişte, 1994;
22.30 Săptămâna sportivă; 233» MTV; 
23,50 Film serial •  Maddie şi David 
(SUA); 0,45 Concursul Naţional de Crea
ţie şi Interpretare a romanţei româneşti, 
„Crizantema de Aur".

TVR 2
8.00 întâlnirea de sâmbătă; 13,00 Est 

meridian magazin; 16,80 Desene animate
•  Candy, Candy; 10,30 Film serial •  Suc
cesoarea (Brazilia); 17,00 Hyperlon; 18,r 
Tradiţii; 18,30 Convieţuiri; 19,30 Pariaţi 
campion; 20,00 Actualităţi; 20,40 Ritmuri 
muzicale; 21,00 TVM — Mesager; , 21.30 
Memento cultural; 22,00 Film serial •  w- 
Santa Barbara (SUA). Episodul 31; 22,45 .
Interferenţe (r); 23,45 Jazz-Magazin.

DUMINICA, 23 OCTOMBRIE 
TVR 1

8.00 Bună dimineaţa!; 9,00 Calendar;
9,10 Abracadabra; 10,00 Film serial pen
tru copii •  Fantastica familie Mellop 
(Australia, 1992). Episodul 6; 10,30 Lu
mină din lumină; 11,30 Viaţa satului;
13.00 Roata vieţii; 13,30 Atlas; 14,00 Ac
tualităţi; 14,10 Poşta tv; 14,20 Video ma
gazin •  Eroi Celebri ai desenelor animate
•  Fotbal în Divizia Naţională: F.C. Argeş 
Dacia Piteşti — Rapid Bucureşti. Transmi
siune directă de la Piteşti (ora 15,00) •
Top muzical internaţional •  Umor brita
nic. Concursul cu premii al emisiunii •  
Serialul emisiunii: Treptat-trcptat; 17,50 Se
rial SF • Star Trek — generaţia următoare. 
Episodul 46 •  Emisarul; 18,45 A doua 
Românie; 19,15 Robingo; 20,00 Actualităţi; 
20,35 Publicitate; 20,40 Film artistic •  
Decepţii (SUA, 1985); 22,15 Tragerea Loto 
Special 6/49 şi Concurs Pronosport; 22,25 
Avanpremieră; 22,35 Arhitectură şi geo
grafie sacră; 23,35 Actualităţi; 23,55 Ar
moniile nopţii; 0,10 Pe ultima şută de 
metri. TVR 2

8.00 5 X 2. Magazin duminical; 13,00 
Film serial (r) •  Dr. Quinn (SUA, 1992);
14.00 Actualităţi; 14,10 Film artistic •  
Trenul de aur. (România — Polonia), 1987£*ş
16.30 Film serial •  Succesoarea (Brazilia);
17.00 Serata tv; 19,30 Descoperirea Plane
tei; 20,00 Actualităţi; 20,30 Divertisment 
muzical; 21,00 TVM — Mesager; 21,30 
Sport-studio; 22,00 Poesis; 22,15 La pute
rea a doua; 23,00 Film serial •  Santa Bar
bara (SUA). Episodul 32; 23,45 Festivalul 
Naţional de Muzică Uşoară „Mamaia ’94“.
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S.C . C răciun Com p

Complexul Bactius Deva
în incinta Complexului comercial 

BACHUS DIN DEVA S-A DESCHIS .

MAGAZIN GENERAL 
SUPER MARKET

aprovizionat din abundenţă numai cu 
PRODUSE DE CALITATE SUPERIOARA, 
LA CELE MAI MICI PREŢURI din judeţ:

•  Cele mai căutate şi difersificate pro
duse alimentare, sucuri, băuturi alcoolice;

•  Cele mai fine şi rafinate produse 
cosmetice;

•  Cea mai mare, diversitate şi color 
rişti că de MOCHETE din IMPORT şi IEF- j 
TINE: numai 6130 leifmp şi 9200 leifmp } 
la mochete speciale — (inclusiv TVA). i

VIZITAŢI SUPER MAGAZINUL 
NOSTRU care-este DESCHIS zilnic de la 
7—20, INCLUSIV DUMINICA, de la 7—
13. .............  li " £

S.C. SUPER MARKET S.A. -,ţ
Cu sediul în -Deva, bdul Decebal, bl. 5,̂  

parter,...) ■ \
’ - Angajează 

•  CONTABIL ŞEF 
Condiţii:
— studii superioare de specialitate;
— vechime minimă 3 ani în domeniu; ?
— cunoştinţe privind legislaţia eco-j

nomica in vigoare.
Informaţii: la sediul firmei sau * 

tel.: 613445, 614246. (91483)\

S.C. ALGEXIM 

PETROCOM S.R.L.

prin magazinele din
•  DEVA, str.22 Decembrie, nr. 67. ţ
•  HUNEDOARA, str. Grădinarilor, 

nr. 2 A.
•  congelator 210 l — 570 000 lei
•  congelator 160 l — 490 000 lei
•  congelator 120 l — 400 000 lei
•  frigider 2401 — 390 000 lei (90874)}

S.C QUASAR ELECTRO S R L.
OEVA Bd D eceb a l bl R p a rte r  

Tel/Fax «11261 614983

VA OFERĂ CU PLATA IN RATE :
* TV c o lo r  M c g a v ls lo n ,S a m su n g .G o ld s ta r

* In s ta la ţii  c o m p le te  d e  sa te li t

* F rig id e re  sl c o n g e la to a re  A rctic
* V itrine frig o rifice

’ V ld eo p lay er.V ld eo recO rd er 

N'M a ş in i  a u to m a te  de  s pa la t 
'  Toata g a m a  d e  p ro d u s e  e le c tro c a s n lc e  R o w en ta

0  ■
De a s e m e n e a  ,va  o fe ră  EN GROS 

* c a s e te  a u d io  sl v id eo  R ack s

S.R .I. DEVA? \ S.C. „REVAT“  S.A.
(Restaurantul „Perla Cetăţii* )

Anunţă că, începând cu 15 octombrie,', 
adaosul comercial la bere şi răcori loarei 
Fanta — Cola este de 30 la sută. Preţul la\ 
berea Casino — Timişoara este de 595 lei! 
inclusiv TVA. Un bogat sortiment de pre
parate de bucătărie, o ambianţă plăcută i 
în local, unde se pot organiza petreceri fa-;! 
miliale, nunţi, botezuri, la preţuri foarte!; 
convenabile. Căutaţi-ne si nu veţi regreta/;!

(90876)1

S.C. SEVILA PLAZA PROD S.R.L.
HUNEDOARA

Anunţă Onor clientela că şi-a reînce
put activitatea de producţie şi desfacere al 
băuturilor alcoolice la fabrica din Hune
doara, str. Pemait Cerna, nr. 4, practicând', 
în continuare cele mai avantajoase pre
ţuri:

' •  Vodka Sevila 1/2 — 33 gr — 720;
lei

_• Rom Sevila 1/2 — 32 gr— 745 leii
•  Vodka Sevila — 1/4 — 33 gr 

435 tei
•  Rom Sevila — 1/4 — 32 gr — 450]

lei ■ ■ . ,
în preţ nu este inclus TVA şi aml 

l'lajul. Pentru cantităţi mari se aplică re
aduceri substanţiale.

Producătorul asigură calitatea supe-\ 
vioară a sortimentelor de mai sus.

Informaţii suplimentare la telefon\ 
054/713385.

S.C. SCORPION S.B.I.

din HUNEDOARA 

Str. Constantin Bursa» 

nr. 1
•  zahăr
•  alei floarea soarelui — import
•  bogat sortiment de coniacuri
•  specialităţi ciocolată
•  fructe import (citrice) şi indigene

' ‘ r '■ •i ţ
Telefon 717439. (90676)5

^^WVWVWWWVWVWVVVVVWWUVwVyVVVVWWWW»

• FRIGIDERE, ARAGAZE. TELEVBOARE,

• MAStNt DE SPALAT CU ÎNCĂLZITOR 91 AUTOMATE. 

#G<<FŞiF. FA.ANTA,- Oţ>‘cC-TF SANITARE DIN ACRtLAT,

S t  POT ACHIZIŢIONA DIN STOC SAU LA COMANDA CU

PLATA CASH SAU IN RATE 
LA CELE MAI AVANTAJOASE PRETURI PRIVIND 
BUGETUL PERSONAL, DOAR DE LA MAGAZINUL ECONOMIC 
AC S.C'. "UNIVERSAL" IMP0RT-EXPORT SRL DEVA

SITUAT IN CARTIER DACIA.STR. DACIA 
LA PARTERUL BLOCULUI' P+1G |TURN^

LA COMANDA MĂRFURILE ACHITATÎ: POT f i  LIVRATE u L i  
DOMICILIUL CLIENTULUI, '

INFORMAŢII Lft TELEFON: 62,73,28

u n i v e r s a l

ţ  P&UCfLir jlCA

\ Str. Griviţei, nr. 37
\ Organizează concurs de selecţie pen-
\ tru ocuparea postului de 
j •  MANAGER ’
’ Condiţiile de participare sunt cete
7 prevăzute de Legea nţ. 66/1993 şi Nor- 
| mele Metodologice
\
în M.O. nr. 54/2.

nr. 1/1994, publicate 
03. 1994.

\ Documentele de prezentare a socie- 
ţ tâţii pot fi consultate la sediul acesteia. 
ţ Candidaţii vor depune ofertele în plic 
(sigilat, cu îndeplinirea condiţiilor legale,
( în termen de 30 de zile de la data ultimei 
\ public.ăiri.
!| Relaţii suplimentare la telefon nr.
\ 614408. (D.P.)ţ

S.C. AGERCOM IMPEX S.R.L: DEVA
Str. Împăratul Troian, ăr. 34, Maga

zin ABC

•  Zahăr cristal — preţ 825 lei, phts
TVA

•  Ulei floarea soarelui — sticla 1/2 
preţ 1080 lei.

Cantităţi nelimitate. (90881)
"""■Wiliir. ■ mirii. - r - . ■ -MiiilMii.t(r.Mi»iii(,iii, n,. mwviwtiă v ... i,Wn.n i mmm

Sucursala minieră 
„Poiana Ruscăi" Tetiuc

sediul în corn. Teliuc, str. Minei, 
nr. 42, telefon 713520 713521.

Organizează

pentru ocuparea următoarelor posturi; 
•  Consilier juridic (la nivel de su

cursală);
•  Economist — de preferinţă în speria-, 

litatea finanţe contabilitate (pentru func
ţie de conducere la Exploatarea minieră 
Ruşchiţa).

Concursul va avea loc în data de 24. 
10. 1994, ora 8, la sediul sucursalei.

înscrierea candidaţilor se faee la com
partimentul personal din unitate, până la 
data de 21. oct. a.c., de unde se pot obţine 
şi celelalte informaţii cu privire la concura

»
«I

S lN T IM A L M  (in tersee-Sttuat In DEVA
fia Hunedoara).v-:\̂ ;,''; iv;

Vă oferă prin - ^

SUPERMABCHET-ut METRO MOBILA 
cel mai mare magazin de mobilă din tară;

•  Un bogat sortiment de mobilier bucă
tării. sufragerii, dormitoare, mobilier terase, 
birouri, mese, scaune. 100 tipuri mochetă îm
part Belgia etc. 1

■  METRO — MOBILA, de asenfenea. este 
specializat în dotarea băncilor, a firmelor sl a 
apartamentelor, asigurând transportul şî mon 
tarea mobilierului la domiciliul clientului.

PROGRAM:
zilnic Intre orele 3—20 
sâmbăta 9—14
duminica 9—13

Informaţii suplimentare ia telefoanele: 054/ 
623338. 62*294^62138b__  ^  ^  ^

\
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•  Lui Ssrgiu NicolaU din
Petroşani multă fericire' 
Copiii tăi care ţi-au fost 
dragi. (91754)

•  „La mulţi ani“ şi toată
fericirea de pe lume Cristi- 
nei Istrate. la frumoasa 
vârstă a majoratului. Mama, 
tatăl şi sora. (9703)

VÂNZĂRI — 
C t ’MP MiARI

•  Vând Volkswagen
Transporte] Diesel (pentru 
marfă), stare perfectă. Tel. 
626339. (91436)

♦—'* — * --*,-*.**- *—
Cumpăr obiecte 

• decorative vechi, mo
bilier, ceasuri, porţela. 
nuri, antichităţi eto., 
tel. 628716. ~ (91476)

: ti—*#.

•  S.C. Impact In- 
tercom S.R.L. Deva, 
str, M. Eminescu, nr. 
85, vinde en gros bere 
Steffl 1/2 1 — 700 lei, 
bere Schwechter 1/2 
1 — 680 lei, ness • A- 
migo 100 g. — 3630.
lei. Preturile nu in
clud -TVA. (9147%

• Vând autocare Mer
cedes 303, MAN, Nepplan 
45—50* locuri, ultramo
derne. îmbunătăţiri. Tel. 
060/723219. (91397)

•  Vând apartament trei 
camere, decomandate, etaj

Kogălniceanu, preţ ne
gociabil — 13 000 000. Tel. 
615258. (91473)

•  Vând casă, anexe, sat
Homorod. Informaţii . Orăş- 
tie. telefon 642669, între* 
orele 17—19, (91470)

•  Vând tractor U 445,
remorcă RM 2, freză 1,3 m, 
motor tractor U 650." Tel. 
663295 z (91451)

•  Cumpăr cuier pom
metal.. tablouri Biderma- 
ier, plata deosebită. Re
laţii Ol — 6853173, 01 — 
6352397. (224)
' •  Vând convenabil du

lap, recamier, ladă, masă, 
vitrină,-toaletă. Tel. 624564, 
v . .(9701)

•  V.ând xerox Canon - 
PT 7, cuptor microunde. 
Tel. . 627990, 617407. (9702)
.#  Vând apartament două 

camere, 3.5 milioane, tel. 
622196. . (91765)

•  Vând urgent aparta
ment două camere, 3 500 00G 
lei, accept variante Hune
doara, str. B. Şt. Dela- 
vrancea, bl. J 1, sc. A, et. 
3, ap 20, fam. Godeanu.

(91769)
•  Vând, sau schimb,

ultracentral, decomandate, 
cu ' garsonieră, diferenţă 
620523. (9:733)

•  Vând' garaj metalic 
demohtabil şi televizor co
lor, import. Tel. 612135

(917G1)
•  Vând casă, Deva, Că- 

lugăreni, 82, tel. 611315.
. ■ .Gxîv ■ (9i760)

. • Vând apartament două 
camere, stare excepţională 
zona parcului, Simeria, str.
1 Decembrie, bl. 3, etaj 2, 
ap. 31, sc. B, (91758)
. •  Licitaţie, în 22 octom
brie 1994, la Lunca — 
Băita — vânzare: cazan 
ţuică — 230 litri — 2 000 000 
lei, Skoda 1000 MB —. 
500 000 lei. Tei. (320227.

(91756)
•  Vând casă, grădină, 

dependinţe, teren arabil, 
în Dudeşti, com. Luncoiu 
de Jos, ' preţ informativ 
6 500 000, tel. 61C548.-(91755)

•  Vând apartament două
camere, Gojdu, bl. A 1. 
tel. 627706. . (91754)

•  Vând Dacia 1310, stare
excepţională,. preţ 2 200 000 
lei, tel. 629801. (91774'

•  Vând teren legumicol
tel. 627959. (91771)

•  Vând urgent aparta
ment trei camere, Deva, 
tel. 629263. (91770)

•  Vând casă, cu gră
dină, anexe, apă, gaz, ca
nalizare, Deva, Mărăsesti 
39, (9J753;

•  Vând pui Doberman,de
parazitaţi, vaccinaţi, chiu
vetă inox dublă, cu 4 plite 
şi mască. Tel. 617085. (91752)

•  Vând apartament două
camere, parter, Deva, Goj
du, Al. Păcii, bl. A 2, ap 
61. (71751)

.„);,• Vând,., maşină înghe
ţată, inclusiv locul, rela
ţii la tel. 617178. (91496)

•  Schimb Dacia 1310.
break, stare foarte bună, 
cu garsonieră, eventual di
ferenţă, tel. 616672, sau
618826. • - (9150.0)

•  Vând, Opel Kadett, va
ma plătită,- tel. 623035. •

(91497)
•  Vând maşină univer

sală tâmplărie, preţ nego
ciabil. Brad, tel. ’ 651584.
; ' (91494)

•  Vând grădină, cu pomi
fructiferi, în Geoagiu- 
Băi, tel. 714149. (91489)

•  Vând căţei Lup (Cio
bănesc german). Sinion Ioan, 
str. Stejarului, Viile Noi 
Deva, lângă cetate. (91484)

•  Vând VW 1500 Deva 
Gojdu, bl. A 10/40, (91481)

•  Vând' casă, anexe
gospodăreşti, condiţii gaz 
metan. Informaţii Călan, 
str. Crişeni nr. 4, tel 
730574, ora 20. (91328)

•  Vând ” pat şi dulap
lenjerie, avantajos Deva 
tel. 623383, , (91467)

•  Vând 30 oi, 1.0 capre.
Deva, tel., 629354, 626392.

(91472'
•  Vând apartament două 

cainere semidecomandate, 
str, Eminescu, tel. 6275)63.

(91475)apartament. două camere 
v / r .v ,v .- .v .% v w r t r .s v .- .w .- jv .- .v .v .v .v .- .v .w .w ,

.REZULTATELE DIN „CUPA ROMÂNIEI" I.A FOTBAL

Danubiana Buc. — Kocar Buc. 1—2; Minerul Ştei — 
C.F.R. Cluj-N. 4—1; Elcctro. Oneşti — Poli. Iaşi 0—2; 
Precizia -Săcele— Metrom Braşov 3—1; Petrolul Videle 

)— Gloria Buzău 4—3; Viitorul Lilcni — Cetatea Tg. N. 
1—0; Acvila Giurgiu — Dacia Piteşti 1—3; Sighetu Marm
— Unirea Dej 1—2; Cimentul Medgidia — D. Unirea 
Brăila 1—3; F.C. Târgoyişte — Steaua Mizil 3—0; Sa- 
tnobil Satu M. — A.S.A. Tg. M. 1—4; Drobeta Tr. Sev.
— C.F.R. . Timişoara 3—1; Portul Constanţa —•' Acord
Focşani 7—1; Petrolul Ţiclenj — Corvinul Iljined. 1—0; 
Minerul Mătăsari — Jiul Craiova 3—0; Metalurg. Cugir — 
C.S.M. Resi’a -2—1. • ': * *:

Ziar odltat do S.C „CUVÂNTUL LIBER” S A. DEVA 
J/20/618/1991 Cont 307050601 B C. Dova. Cod fiscal 2116827 
Deva,Str 1 Decembrie, 35judHur>odoara,Tele(oana: 611275; 
612157;611269;625904fax 610061 Consiliul de administraţia: 
Dumitru Gheonaa - praşadinta. Minai Bodaa, Vlrgil Crişan, 
Tiboiiu Istrata, Nlcolaa Tlrcob - administratori. întreaga 
răspundarepantru conţinutul articolelorpubllcataopoartâautoril 
acestora. Tlpaml executat la S C ..POLIDAVA* S A. DEVA.

•  Vând apartament două
camere, bl. 14, Dacia, tei. 
628363, , v

a Vând multicar IFA 
25, Orăştie, teJ. 642298.

(91766)
•  Vând . pământ (ieşire

in şoseaua naţională). In
formaţii Simbria, tel 
660552, . (91776)

; , Vând garsonieră con
fort I central, staţie porta ■ 
bilă 100 W cu difuzor şi 
rrjicrdfon, englezească, mo
bilă combinată nouă, - uşi 
complete Volkswagen- Pâ- 
ssat, tel. 615737. (91777)

•  Vând foarte avantajos
camion. Informaţii sâm
bătă 10—14,' tel. G18840, du
minică, 14—18. (91780)

a Societatea Garant 
Consulting, tel. 616449 
facilitează vânzarea- 

cumpărarea apartamen
telor, caselor, terenuri- 

'lor. Cumpărătorii sunt 
serviţi gratuit. (90564)

•  Vând sau închiriez a 
parta’ment 2 camere, con, 
ditii deosebite,; tel. . 729053

(1289'
•  Vând Ford Granada 

combi, Opel Kadett, neîn- 
matriculatc. Tel. 711107.

(1552)
•  Vând casă, Hunedoara

plus dependinţe, grădină 
garaj, convenabil. Tel
715306. -5;-v)); -5);av:â'- (1549)

•  S.C. Comcrin S.R.L. 
Hunedoara, prin ma

• gazinul Crinul, zona
teatru, Hunedoara 
vinde pălării bărbaţi 
Tonak (Republica Ce 
hia), pălării bărbaţi şi 
femei Cristina, cu a- 
daos comercial do IC 
la sută, fiind unic 
distribuitor în muni 
eipiul Hunedoara. Şti 
maţi cumpărători, nu 
pierdeţi ocazia. Marfa 
de calitate, preţuri ac 
cesibiie, servire promp
tă! (1047)

•  Vând apartament 2 
camere, Deva — Gojdu, 
tel 711934, după ora 15

'■ ’ (1544]
•  Vând cazan ţuică 100

1, microbuz VW; tel. 718038, 
714037. (1541)
' •  'Vând 30 ari teren con- 

struibil în Hunedoara. Tel 
721108. (1540)

•  Vând apartament 2
camere, parter, Micro 3 
Hunedoara, str. Căprioarei 
bloc X 1, ap. 18. (1529)

DIVERSE
•  împrumuturi în lei

la Casa de Amanet Si- 
meria, zilnic 8—12, 15—-
17 Telefon 661721.

(91136)
•  Filiala Silvică Deva 

aduce la cunoştinţa agen
ţilor economici că în ziua 
de vineri, 21 octombrie

1994, ora 11, scoate Ia li
citaţie masa lemnoasă pe 
picior la ocoalele silvice. 
Lupeni, Petrila şi Petro
şani. Licitaţia se ţine la 
sediul Ocolului Silvic Pe
troşani. Relaţii suplimen
tare se pot lua de la o- 
coalele silvice respective şi 
de la Filiala Silvică De
va, str. Titu Maiorescu, nr 
2. (917-72)

•  S.C. Agro — Company 
S.R.L. Deva-Sântuhalm, nr. 
123, tel. 624374, achiziţio
nează animale vii, cu plată 
pe loc, astfel: porcine peste 
80 kg — 1800 lei/kg; tine
ret bovin — 300—350 kg
— 1100 lei, 350 — 400 kg
— 1200 lei, peste 400, kg — 
1300 lei; bovine adulte — 
calitatea I — 1100 lei/kg

, calitatea a Ii a — 1000 lei/ 
kg, calitatea a IlI-a — 900 
lei/kg. Recepţia animalelor
— între orele 7—22.

(Ş1490
’/.V.V.VW/MV.W.V.V

•  S.C. „SANA 
COMP" S.R.L. DEVA 
anunţă deschiderea 
CABINETULUI ME
DICAL PRIVAT si. 
tuat în noul local al 
Filialei judeţene d< 
Cruce Roşie (lângă 
Şcoala Generală Nr. 4 

Gojdu). Specialităţi: IN- 
TERNE(dr. Nicula V 

Tiberiu), NEUROLOGIE 
(dr. Mihu Anca). E- 
( 'OG,RAFIE (dr. Florea 
Gheorghe). Informaţii 
la tel. 054/626358.

•■V iw /w w w .-«v .y «•«-

•  Medic veterinar auto
rizat execut tratamente 
vaccinări, intervenţii chi. 
ruffeicale, URGENŢE, tel. 
617085. (91752)

•  Curs intensiv yoga 
înscrieri săptămânal: De
va, sâmbătă, Ora, 14, Şc 
Gen. 1, sala de sport — 
614884, Brad, vineri, ora 
16, Şc. Gen. 1, sala sport 
651464, Orăştie, Grădiniţa 
nr. 4, vineri, ora 18, 642356

Călan, miercuri, ora 18, Casa 
cultură, 711334, Hunedoara 
marţi, ora 18, Şc.. Gen. 3 
711007. (91492)

OFERTE DE 
SERVICII

•  MEDICAL PRO- 
SERV BRAD -  Cabi
net .Obstetrică — Gi
necologie patronat de 
dr. Roşu Fia viu a- 
nunţă că începând cu 
15. X. *1994 tarifele 
practicate la chiureta
je, mici intervenţii 
chirurgicale; biopsii, 
tratamente steriliţate, 
examene laborator 
etc. vor fi după voia 
şi posibilităţile fiecă
rei* paciente.

•  îngrijesc copil, orice
vârştă, la domiciliul clien
tului. Hunedoara, tel. 
728496. (1551)

•  OJRSA Deva anga jează
şofer profesionist. Infor
maţii tel. 621554. (91781)

•  S.C. AMD Atelier 
, Mecanic S.R.L., Deva 
angajează inginer pro
iectant TCM — vechime 
minimă .5 ani. , Infor. 
maţii la tel. 621297 sau 
la sediul societăţii dir. 
Deva, str. Portului, nr 
2. (91486)

SCHIMBURI 
DE LOCUINŢE

•  Schimb (vând) aparta 
ment două camere cu 2 
camere, numai zona gării 
Progresul, tel. 616036.

v-~/ ’ (914981
ÎNCHIRIERI

• Caut pentru închiriat
apartament cu 4 camere. 

Tel. 623581. (0090301)
•  Caut pentru închiriat 

spaţiu comercial pentru 
depozit en-gros în Deva 
715419, orele 20—22. -(1545)

•  Tineri căsătoriţi în-
chiriem garsonieră sau a- 
partament ■ în Hunedoara 
Tel. 716939. (1519)

•  Caut garsonieră (a
partament două camere) de 
închiriat, tel. 617831, după 
ora 16. (91*491)

•  Familie tânără, seri
oasă, asigură întreţinere 

persoană în vârstă pentru 
locuinţă în Deva, tel 
623383. (91467)

•  Tânăr angajat caut 
gazdă persoane în vârstă, 
ofer sprijin contra locuinţă 
tel. 620466, orele 12—21.

(91480)
COMEMORĂRI

•  A trecut atât de re
pede un an-de la incredi
bila şi nedreapta dispariţie 
a dragului nostru

MIHAIŢA mariş 
Mereu ne vom aminti de 
tine şi te vom plânge cât 
vom trăi.
Odihneşte-te în pace dragul 

nostru nepot. Bunica Vuţa 
Ungur Cornel, Ilodica şi 
Marius. (9704)

•  Cu sufletele îndurerate
soţia, copiii, nepoţii anunţă 
împlinirea a şase luni de 
la greaua şi dureroasa 
dispariţie a celui şcare a 
fost —

MOIŞE CIORAN
din Trestii, Dumnezeu să-l 
odihnească. ' ) (91767)

•  Un an trist s-a 
scurs, iubitul v * nostru 
verişor

m ihAiţA mariş
de când ne-ai frânt 
inimile şi ne-ai lăsat 
nemângâiaţi pe veci' 
cu speranţa deşartă 
că într-o zi te vei in 
toarce să-ţi revedem 
zâmbetul tău drag 
Atât cât vom trăi ne 
te vom uita. Marioara, 
Leorean, Cătălina, Că 
tălin, unchiul Iosif şl 
bunica Valeria.

(91490)

•  Un an de lacrimi 
şi dor pentru cea care 
a fost o minunată fiică 
şi soră

DORINA
p AvAlean u

(91468)

•  Cu durere în suflet 
reamintim că azi se îm
plinesc şapte ani de când 
a plecat pe drumul fără 
întoarcere iubitul nostru soţ, 
tată şi bunic

GHEORGHE ROGOZ 
Comemorarea duminică, 16 
octombrie la Biserica Or
todoxă Brad. Nu te vom 
uita şi te vom plânge me
reu. Familia. (91773)

D E C E S E

•  Vecinii blocului 62, 
Micro 15, anunţă, decesul 
fulgerător al micuţului

AI-IN MARIAN 
de 2 ani -

şi este alături de familia 
greu încercată. Sincere con
doleanţe. (9705)

•  Un ultim pios omagiu 
vecinului nostru

MARIN MANDA
Sincere condoleanţe fami
liei. Locatarii. @1782)

•  Baroul Hunedoara 
— Deva regretă dece
sul colegului _

av. IOAN BABEŞ
în vârstă de 64 ani şi 
este alături de familia 
îndoliată.

Sincere condoleanţe.

•  Colegii de la Fi
liala CEC Hunedoara 
sunt alături de colega 
lor Sas Nadia şi re
gretă dispariţia pre- 
mâţură a soţului ei * 

CORNEL SAS
Dumnezeu să-l o- 

dihnească! (91778)

mm
| SÂMBĂTĂ. 15. 10. *94

| 9,00 Emisiunea clin seara
precedentă (reluare); 14,35 

I Videotext publicitar; 18,00 
| Telc 7 abe. Fjltn serial:
| „Vegas"; 18,50 Clip viva; 
J 19,00 Film serial: Casa
| din preerie; 19,50 Ţara 
I nimănui: Prietenii şobo- 
î lanilor; 19,55 Clip viva;
I 20,00 Chestiunea zilei;
* 20,45 Muzică; 21,00 Film
| serial: Croazieră dc lux; 
; 21,50 Clip viva; 22,00 La
| est de vest; 23,00 Clip 
» viva; 23,05 în miezul lu- 
I crurilor; 23,35 Film ar-
* fistic: Uitaţi de lume
| (SUA, 1990); 1,05 Vidco- 
J text publicitar.

DUMINICA, 16. 10. '94

10.00 Emisiunea din 
seara precedentă (relua
re); 17,05 Videotext pu
blicitar; 18,00 Tele 7 abc.
Primul pas; 19,00 Film 
serial: Casa din preerie;
19,50 Clip viva; 20,00 Ma
rele premiu Vox — telc 
7; 21,00 în miezul lucru
rilor; 21,30 Chestiunea zi
lei; 22,15 Film serial:
„Vegas"; 23,05 Staruri 
pentru totdeauna; 23,30 
Film artistic: O duminică 
Ia New York; 1,25 Video
text publicitar.

LUNI, 17. 10. ’94

9.00 Reluarea emisiunii
de seară; 16^5 Videotext sâMHAt A *4 io «94 publicitar; 18.00 Dcschi- bAMBALA, 15. 10. Ji

sene animate:. The Jct- 
sons; 18,25 Avanpremiera 
filmelor la Dcvăsat; 18,28 
Noutăţi muzicale; 18,45 
Documentar în serial: 
România — trecut, pre
zent şi viitor — partea I;
19,10 Tele 7 abc. Raff- 
show;' 20,10 Interzis băr
baţilor; 21,10 Cutia mu
zicală ABC; 21,40 Ţara 
noastră: „Casa florilor" 
(reportaj); 21,45 Istoria 
busihess-ului american; 
22,15 Film .serial: Croa
zieră de lux; 23,05 Film 
artistic: Enigmele se ex
plică în zori; 0,15 Video
text publicitar.

RADIO DEVA

derea emisiunii; 18,05 De- 8,00 BBC; 8,30 Muzică

populară; 9,00 Cafeluţa 
de dimineaţă; 10,00 Fun- 
Gabi; 12,00 Adolescenţa ;
14.00 BBC; 14,30 Muzică;
15.00 Turist-club; 15,30
Ziua a Vl-a (I); 18,00 
BBC; 19,00 Ziua a V ia 
(II); 21,00 BBC; 21,30
Muzică; 22,00 Radiodiseo- 
teca pe 89,3 Mhz.

DUMINICA, 16. 10. 94

8,00 BBC; 8,30 Muzică 
popularii; 9,00 Amfiteatru;
10.00 Ritmuri duminicale;
11.00 V.O.A. Europe. (To
pul Căssey Kasein ÎS 14,00 
BBC; 11,80 V.O.A. E- 
ttrope (II); 15,00 IVeck- 
end. radio (I); 18,00 BBC;,
19.00 U’eek-end radio (II);
21.00 BBC; 21,30 Love 
songs; 0,00 V.O.A. Europe,


