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^^omnului
Sfânta noastră Biserică 

pomenește în această zi 
Adormirea Maicii Domnului, 
prăznuind chipul minunat în care 
Prea Sfânta Născătoare de 
Dumnezeu s-a mutat lângă Fiul 
său.

lată în ce chip ne înfățișează 
cărțile Sfintei noastre Predanii 
această adormire a Fecioarei 
Maria: "Când a binevoit Hrisfos- 
Dumnezeul nostru să ia pe Maica 
Sa lângă Sine, atunci, cu trei zile 
mai înainte, a făcut-o să 
cunoască, prin mijlocirea îngerului, 
mutarea sa de pe pământ... Deci 
de aceasta înștiințându-se 
Născătoarea de Dumnezeu, s-a 
bucurat cu bucurie mare și de dor 
ce avea, ca să se mute la Fiul Său, 
s-a suit degrabă în Muntele 
Măslinilor, ca să se roage... După 
rugăciune, s-a-întors acasă... și 
aprinzând multe lumânări și 
mulțumind lui Dumnezeu și 
chemând rudeniile și vecinii, și-a 
îngrijit toată casa, și-a gătit patul 
și toate cele ce se cădea de 
îngroparea ei. Și a spus cele ce i- 
a arătat îngerul, pentru a sa mutare 
la cer... Iară femeile ce au fost 
chemate, dacă au auzit acestea, 
au plâns cu tânguire, s-au rugat 
să nu le lase fără mângâiere; iară 
Prea Curata le-a adeverit că, 
mutându-se la ceruri, nu numai pe 
dânsele, ci pe toată lumea o va 
cerceta și o va ocroti... Apoi a spus 
pentru cele două veșminte ale 
sale, ca să le ia două văduve 
sărace, fiecare din ele câte unul... 
Și vorbind acestea și învățând s- 
a făcut fără de veste mult de 
grabnic tunet și arătare de mulți 
nori, care aduceau de la marginile

lumii pe toți ucenicii lui Hristos la 
casa Maicii lui Dumnezeu...

...Și luând Fecioara iertăciune 
de la toți, s-a culcat pe pat și a 
făcut rugăciune pentru întărirea 
lumii și pașnica petrecere și i-a 
umplut și pe dânșii de 
binecuvântarea ei; și așa, în 
mâinile Fiului și Dumnezeului său, 
și-a dat sufletul.

...După aceea a făcut Petru 
cântarea cea de ieșire, ceilalți 
Apostoli - unii au ridicat patul, alții 
mergeau înainte, cu făclii și cu 
cântări, - au petrecut spre 
mormânt trupul cel primitor de 
Dumnezeu.

...Iară Apostolii sosind la satul 
Ghetsimani, au așezat acel de 
viață începător trup în mormânt 
și au stat trei zile lângă dânsul, 
auzind neîncetat glasuri 
îngerești... Și de vreme ce, după 
dumnezeiasca rânduială, a lipsit 
unul din Apostoli, adică Toma, de 
nu s-a aflat la prea slăvită 
îngropare, ci sosind cu trei zile 
mai pe urmă, era mâhnit foarte și 
întristat că nu se învrednicise să 
o vadă și el, ca și ceilalți ce erau 
dimpreună Apostoli cu dânsul, și 
deschizând cu socoteală de 
obște mormântul pentru dânsul, 
ca să se închine și el acelui prea 
sfânt și prea curat lăcaș, adică 
trupului Născătoarei de 
Dumnezeu, și dacă a văzut s-a 
minunat că a aflat mormântul fără 
sfântul trup; și era numai giulgiul 
care rămăsese mângâiere 
Apostolilor celor ce erau a se 
întrista și tuturor credincioșilor, și 
mărturie nemincinoasă mutării 
Născătoarei de Dumnezeu".

Pr.dr.O. /. Rudeanu

Mesaj cu ocazia
„Zilei Metalurgistului"

Cu prilejul „Zilei Metalurgistului" adresăm un călduros „La Mulți 
Ani" alături de sincere urări de bine tuturor angajaților S.C. 
Siderurgica S.A. și familiilor acestora.

Suntem convinși că împreună putem depăși dificultățile perioadei 
care o traversăm și vom reuși să plasăm Siderurgica S.A. pe locul 
care îl merită.
Conducerea S.C. Siderurgica S.A. și Sindicatul Liber „Siderurgistul

s
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Președintele Emil Constantinescu
Sprijină caracterul multicultural 

al universităților din România
» 

universitatea multicultural 
de la Cernăuți, pentru care 
am asigurat deja un sprijin 
important din partea 
președintelui Kucima, a 
rectorului universității din 
Kiev, dar și a altor foruri din 
Germania, Austria și SUA”, 
a afirmat președintele 
Constantinescu.

întrebat dacă ar permite 
schimbarea ministrului 
Andrei Marga, Emil 
Constantinescu a răspuns: 
“Eu l-am propus pe Andrei 
Marga”.

Emil Constantinescu a 
afirmat că nu-și va exprima 
o poziție mai fermă în 
chestiunea universității 
maghiare atâta timp cât 
Comisia de evaluare a 
modalităților de înființare a 
unei asemenea universități 
nu va ajunge la o concluzie 
și pe perioada în care Legea

Președintele Emil 
Constantinescu a declarat, 
joi, pe Aeroportul din 
Someșeni (județul Cluj), că 
sprijină caracterul multi
cultural al universităților din 
România, transmite cores
pondentul MEDIAFAX.

Emil Constantinescu a 
afirmat că înființarea unei 
universități maghiare de stat 
este problema internă a 
României, care “nu face 
obiectul unei tranzacții cu 
nimeni”.

El a mai declarat că 
Universitatea “Babeș- 
Bolyai” din Cluj nu poate fi 
dezmembrată în nici un caz, 
mai ales că autonomia ei 
este garantată de Constituție. 
“Universitatea clujeană este 
deja un bun câștigat, iar eu 
am sprijinit-o, deoarece stă 
la baza unui alt model pentru 
care mă lupt, și anume

Ziua Minerului ia

Minerului, Stadionul din 
Minerul” la fotbal dintre 
exploatării (ora 9,00), și 
(ora 11,00). De la 13,30 

din Arad, condusă de

nu mai facă 
referitoare la 
universității 

înainte de a 
comisiei 
care se 
această 
Vasile a

declarația

învățământului se află în 
dezbaterea Parlamentului.

Premierul Radu Vasile, 
aflat și el la Cluj, a declarat 
că a solicitat premierului 
Ungariei și reprezentanților 
UDMR să 
declarații 
problema 
maghiare
vedea rezultatele 
guvernamentale 
ocupă de 
problemă. Radu 
afirmat că
liderului UDMR, Marko Bela, 
potrivit căreia poziția 
ministrului Marga față de 
universitatea maghiară 
este incompatibilă cu 
funcția de ministru, poate fi 
luată în considerare doar ca 
un punct de vedere per
sonal în această chestiune.

Duminică 16 august, de Ziua 
Certej va fi gazda finalei „Cupei 
finalistele intreccrii din cadrul 
Minerul Certej - Corvinul Hd. 
orchestra „Rapsozii Zarandului” 
taragotistul Petrică Pasca, va susține un spectacol folcloric 
la care participă soliștii Mariana Deac, Mariana Anghel, 
lonuț Fulea, Traian Jurchelea și Aurel Tamaș.

Minerii de la E.M. Vețel vor sărbători Ziua Minerului 
la Vorța unde își vor petrece în compania formației de 
muzică populară, intr-un cadru natural deosebit, de unde 

^jiu vor lipsi mititeii, grătarul și... berea. (S.C.)____________ y

Oaspeți 
român1 «lin

Banatul

la Deva

Corvinul joacă 
acasă

în etapa a lll-a din Divizia 
B2, sâmbătă, de la ora 11, 
Corvinul Hunedoara în
tâlnește pe Dacia Pitești, în 
timp ce Vega Deva se 
deplasează la Jiul Petroșani. 
De duminică începe și 
Campionatul Diviziei D, cu 
meciuri atractive ba Călan, 
Hunedoara și Simeria. 
(S.C.)

„Rugă pentru 
Sfânta Maria”

Duminică după-masă, 
începând cu ora 18,00, în 
amfiteatrul de la stadionul din 
Brad (Botău), are loc un 
spectacol folcloric urmat de 
horă. „Rugă pentru Sfânta 
Maria’1, un dar pentru moațele 
botezate cu acest nume, 
reunește nume prestigioase 
ale muzicii populare 
românești. (V.R.)

Farmacii de 
serviciu

La Deva, de gardă este 
azi, 15 și mâine, 16 august, 
farmacia „Nirvana". Adresa: 
strada D. Zamfirescu, nr. 1, 
telefon 226193.

în aceleași zile, în 
Hunedoara este deschisă 
farmacia „Alfa” din 
Complexul „Gambrinus", 
telefon 722593. (E.S.)

in ziarul de azi:
• Caleidoscop

•De toate 
pentru toți
• Horoscop

• Programe TV 
•Mare și mică
publicitate

Timp de trei zile (14 - 16 
august a.c.), o delegație a 
Comunității Românilor din Satul 
Nou (Banatsko Novo Selo - 
Iugoslavia) se află în județul 
nostru. Deși vin pentru prima 
dată aici, oaspeții din Banatul 
Sârbesc nu sunt complet 
necunoscuți devenilor; în urmă 
cu doi ani, Inspectoratul pentru 
Cultură al județului Hunedoara 
iniția un schimb cultural cu 
Comunitatea Românilor din 
Novo Selo, printr-o importantă 
donație de carte făcută 
bibliotecii românești de-acolo, 
schimb care a continuat pe 
parcurs și sub alte forme.

Ținând în mod special să 
cunoască locurile unde s-a for
mat originea românilor, 36 de 
români din Satul Nou, în frunte 
cu președintele comunității de 
aici, sunt prezenți așadar în 
aceste zile la Deva, la Geoagiu 
Băi și la Costești iar dumir . u 

la Brad; aceasta - după ce vineri 
a avut loc primirea oficială a 
delegației de către conducerile 
Prefecturii și Consiliului 
Județean.

'Dorința noastră, preciza dl 
loan Sicoe, consilier-șef al 
Inspectoratului pentru Cultură, 
este ca prin intermediul 
principalelor instituții adminis
trative și economice ale 
județului să intensificăm acest 
schimb, între românii de aici și 
cei din întreaga regiune a 
Voivodinei, pe mai multe planuri, 
nu doar cultural". (G.B.)

Ziua Metalurgistului
joc și voie bună, cu speranța că timpul va reașeza 
metalurgia românească la locul pe care-l merită.

De la Hunedoara suntem invitați - și o dată cu 
noi și dv, stimați cititori ai ziarului “Cuvântul liber” 
Deva - la manifestările prilejuite de aniversarea “Zilei 
Metalurgistului”, organizate de Sindicatul 
“Siderurgistul” la Complexul de odihnă Cinciș. Pentru 
ca doritorii să ajungă “la locul faptei" la ora 10, când 
vor demara festivitățile, autobuzele ii vor îmbarca 
gratuit, între orele 7,30 și 9,30, din spatele hotelului 

construcția țării, chiar dacă astăzi munca lor nu mai Rusca, din Hunedoara. Iar acolo, în aerul ozonat, 
este apreciată ca altădată, chiar dacă viața multora vor avea loc o serie de activități și întreceri culturale 
dintre ei parcurge sinuozități dureroase. Oricum, la și sportive, de odihnă și agrement. Reîntoarcerea în 
Hunedoara și Călan, la Deva și Petroșani, la Orăștie Hunedoara se face începând cu ora 18. 
și Crișcior, metalurgiștii sunt azi în sărbătoare. Unii 
o petrec ca întotdeauna, prin muncă, la flacăra focului duminică, 16 august, după același program, 
continuu, alții o consumă la iarbă verde, în cântec, Felicitări și voie bună, prieteni! (D.G.)

Unul dintre cele mai puternice detașamente 
muncitorești ale țării - metalurgiștii - își sărbătoresc 
astăzi ziua profesiei. Acești meseriași căliți la 
temperatura înaltă a furnalelor și cocseriilor, a 
turnătoriilor și a cuptoarelor în care se plămădește 
oțelul, pe fluxul incandescent al laminoarelor ori lângă 
multiplele agregate și mașini-unelte care dau valoare 
de întrebuințare metalului, merită întreaga noastră 
prețuire, tot respectul semenilor.

Ei au pus, pun zi de zi, piloni de nădejde la

Suita manifestărilor va continua mâine,
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TVR1
7,00 Bună dimineața de la... 

Timișoara și de la București
8.30 Alfa și Omega 9,00 TVR 
Info 9,05 Șapte note 
fermecate! (em. copii) 10,05 
Viața ca în viață (s) 10,50 Fa
milia Cordier, jucător și polițist 
(f.p.) 12,30 Ordinea publică 
(do) 13,00 A doua alfabetizare
13.30 Ecranul 14,00 TVR Info
14,10 Video Mag. de vacanță 
16,40 Japonia (do) 17,40 
Justiție militară (s) 18,30 
Hollyoaks (s) 18,55 Te- 
leenciclopedia 19,45 Săp
tămână sportivă 19,55 Doar o 
vorba saț-i mai spun! 20,00 
Jurnal, meteo 20,30 Cer 
întunecat (s) 21,30 Cum va 
place...careul de 5 ași? 22,30 
TVR Info

TVR2
8,30 Comorile lumii (do) 

9,00 Natură și civilizație (do)
9.30 Pas cu pas 10,30 
Documente culturale 11,30 
TVR Timișoara 13,30 O 
jumătate de oră cu Paul Goma 
14,00 Darabane de foc (s)
14,45 Bijuterii muzicale 15,00

l^TVR Info 15,10 Bank-note (r)

Duminică
16 august

TVR I
7,00 Bună dimineața de la 

... București! 8,30 Lumină din 
lumină 9,00 TVR Info ) 10,00 
Ala-bala, Portocala! 10,45 
Biserica satului 11,00 Viața 
satului 13,00 Tezaur folcloric 
14,00 Info Magazin 14,30 Video 
- magazin estival 15,30 Super- 
gol show 16,15 Aladdin (d.a.) 
16,40 National Geographic 
(do) 17,40 Star Trek - Deep 
Space Nine (s) 18,30 Hollyoaks 
(s) 18,55 Robingo (cs) 19,40 
Duminica sportivă 19,55 Doar 
o vorbă săț-i mai spun! 20,00 
Jurnal, meteo 20,30 7 zile în 
România 21,00 Da, te iubesc! 
(f.a.) 22,30 TVR Info 22,35 Dna 
King, agent secret (s) 23,25 
Pariul trio 23,30 Fotbal 
Mondial 1998

TVR 2
8,30 Comorile lumii 9,00 

Lumea sălbatică a animalelor 
(do) 9,30 Ferestre deschise
10,30 Cinematograful vremii 
noastre 11,25 TVR lași 13,30 
Creanga de aur (do) 14,00 
Darabane de foc (s) 15,45 Vi
trina personajelor de operă 

\16,00 Veronica - Chipul iubirii

?V-Z Lu,,i 17august
TVRI

12.05 Universul cunoașterii 
(do/r) 13.00 Natacha (s/r) 14.10 
Perla Neagră (s/r) 15.00 
Dosarele istoriei (do/r) 16.00 
Emisiune în limba maghiară
18.10 Simba, regele Leu (d.a)
18.35 Hollyoaks (s, ep. 110) 
19.00 Sunset Beach (s, ep. 
281) 19.55 Doar o vorbă saț-i 
mai spun! 20.00 Jurnal, meteo, 
sport 21.00 Bay watch (s, ep. 
159) 21.50 Nimic sfânt (s, ep. 
11) 22.45 Jurnalul de noapte 
23.00 Repriza a treia. Emisiune 
de analiză a Campionatului 
Național de Fotbal

TVR 2
12.00 Sunset Beach (s/r)

12.45 Doar o vorbă săț-i mai 
spun! (r) 13.00 D-na King, 
agent secret (s/r)13.50 
Varietăți muzicale 14.00 
Conviețuire (mag.) 15.10 Limbi 
străine. Engleza 15.35 Regina 
celor 1000 de ani (d.a) 16.00 
Veronica - Chipul iubirii (s) 

XJ6.50 Perla Neagră (s) 17.40

15,35 Regina celor 1000 de ani 
(d.a.) 16,00 Veronica - Chipul 
iubirii (s) 16,50 Perla Neagra 
(s) 17,40 Tradiții 18,10 Planeta 
cinema (r) 19,40 Teatru: 
“Steaua fara nume” 22,00 
Ateneu 22,40 In plina acțiune 
(s/r) 23,20 Stop-cadru

ANTENA 1
7,00 Știri/Sport 9,00 O 

echipa fantastică (d.a.) 9,30 
Noile aventuri ale lui Flash 
Gordon (d.a.) 10,05 Bana- 
naman (d.a.) 10,15 Alertă pe 
plajă (s) 11,00 între prieteni 
12,00 Mileniul III 13,00 Vedeta 
în papuci 13,30 Poveste de 
dragoste (f.a.) 15,00 Dincolo 
de dragoste (f.a.) 16,30 Uragan 
în Paradis (s) 17,15 Spitalul 
Universitar (s) 18,00 Es
meralda (s) 19,00 Observator
19.30 Vrei sa ne distram 
sâmbătă seara? 20,00 Drumul 
spre Wellville (f.a.) 22,00 A 
treia planetă de la Soare (s)
22.30 Wishman (f.a.) 0,00 Nash 
Bridges (s)

PRO TV
7,00 Duckman (d.a.) 7,20 

Reboot (d.a.) 7,45 Mot (d.a.)
8.30 Ciberkids (s) 9,00 Locuri 
în inimă (f.a.) 11,00 Gillette - 
lumea sportului 11,30 

(s) 16,50 Perla Neagră (s) 17,40 
La izvor de dor și cântec 18,00 
Alo, tu alegi! 19,00 In plină 
acțiune (s) 19,45 Clepsidra cu 
imagini 20,00 Ultimul tren 21,00 
Magazin sportiv 23,30 
Cântăreți români 0,30 TVM 
Mesager

ANTENA I
7,00 Știri/Sport 7,30 Alertă 

pe plaja (s/r) 8,15 Controverse 
istorice (do/r) 8,45 Spirit și 
credință 9,15 Animal Skow (s)
9.45 Bananaman (d.a.) 9,50 
Denver, ultimul dinozaur (d.a.) 
12,00 Prezentul simplu 12,30 
Descoperiri (do) 13,30 
Telemeridiane 14,00 Duminica 
în familie 18,00 Esmeralda (s) 
19,00 Observator 19.30 Sparks 
(s) 20,00 Intrigi de culise (f.a.)
21.45 Să fii cel mai bun (s) 22,45 
Sandra, prințesa rebela (s)
23.45 Dispariția (f.p.) 1,10 
Descoperiri (do/r) 2,00 Sparks 
(s/r)

PRO TV
7.00 D.a. 8,00 Căpitanul N 

(d.a.) 8,30 All Dogs Go To 
Heaven (d.a.) 9,00 Mowgli (s)
9,30 Super Abracadabra 11,00 
Doctor în Alaska (s) 12,00 
Profeții despre trecut 12,55 
Știrile PRO TV 13,00 Dragul de

Tribuna partidelor par
lamentare 17.55 Filmele 
săptămânii 18.00 Hei-Rupl Hei- 
Rap! (cs) 19.40 Sănătate, ca-i 
mai bună decât toate! 20.10 
Natacha (s, ep. 18) 22.00 O 
dovada incomodă (thriller SUA 
1991)

ANTENA 1
10.00 Planeta vie (do) 10.25 

Animal Show (s) 11.00 Intrigi 
de culise (f/r) 12.50 Mileniul III 
(r) 14.00 Știrile amiezii 14.10 
Tarzan, stăpânul junglei (s)
15.10 Dr. Bramwell, o femeie 
ambițioasă (s, ep. 16) 16.05 
Iluzii (s, ep. 23) 17.00 Golden 
Brâu și voie bună! 18.00 
Esmeralda (s, ep. 136) 19.30 
Dallas (s, ep. 67) 20.20 
Caracatița (s, seria I, ep. 6)
21.15 Omul cu o mie de fețe (s) 
22.00 Hombres - Războiul 
sexelor (s, ep. 50) 23.00 Știri/ 
sport 23.15 Nash Bridges (s, 
ep. 22)

PRO TV
9.55 Prima pagină 10.00 

Profeții despre trecut (r) 11.00 
Lumea filmului (r) 11.30 Fiica

ProMotor 12,00 Heights (s) 
12,55 Știrile PRO TV 13,00 O 
căsnicie perfectă (s) 13,30 
Generația PRO 14,30 Echipa 
mobilă 14,45 Hercule (s)
15.30 Șut și câștigi (s) 16,00 
Sport 18,00 Conan (s) 18,45 
Te uiți și câștigi (cs) 19,3b 
Știrile PRO TV 20,00 Lumea 
văzută de Garp (f.a.) 22,30 
Știrile PRO TV 22,35 Știrile 
sportive 22,40 NYPD Blue (s)
22.30 Bizuie-te pe mine (f.a.)
1,15 Brawn To the Flame 
(f.er.) 2,45 Heights (s/r)

PRIMA
8,30 A doua familie (do) 

9,00 Inspectorul Gadget 
(d.a.) 10,00 Prințul Valiant 
(d.a.) 10,30 Adună-ți
gândurile (s) 11,00
Aventurile lui Rocko (d.a.)
11.30 Pământul: Batalia 
finala (s) 12,30 Eurofotbal
13.30 Auto 14,00 Creaturile 
nopții (do) 15,00 Răzbunarea 
Sfântului (f.a.) 17,00 Zona M 
18,00 911: Apel de urgență 
(s) 19,00 Focus 19: știri 19,45 
Jaf armat (f.a.) 22,00 Centen
nial (s) 23,00 Focus 23: știri
23.30 Zona M 0,30 Night of 
the Following (f.a.) 3,30 
Eurofotbal

Raymond (s) 13,30 Chestiunea 
zilei 14,10 Al șaptelea cer (s) 
15,00 Auto MP de Formula 1 al 
Ungariei (d) 17,00 Lumea 
filmului 17,30 Pro Fashion 
18,00 Beverly Hills (s) 19,00 
Prețul corect (cs) 19,30 Știrile 
PRO TV 20,00 Speranță și 
glorie (f.a.) 22,00 Cybil’l (s)
22.30 Știrile PRO TV 22,35 
Brigada 132 (s) 23,20 Procesul 
etapei 1,30 Prima pagină 1,35 
Am întâlnit și români fericiți (r)

PRIMA
6,30 Videoclipuri 7,00 

Elefanțelul (s) 7,30 Echipa de 
fotbal (d.a.) 8,00 Căutătorii de 
aur (s) 8,30 A doua familie (do) 
9,00 Inspectorul Gadget (d.a.)
9.30 Aventurile lui Rocko (d.a.) 
10,00 Mecanica distractivă (s)
10.30 1999 (s) 11,30 Duminică 
la prânz 13,00 Moto CM 14,00 
Lumea lui Dave (s) 14,30 Față 
în față la Hollywood (s) 15,00 
Secretele bărbaților irezistibili
15.30 In numele iubirii (do) 
16,00 Explorer (do) 17,00 Un alt 
început (s/r) 18,00 Atingerea 
îngerilor (s/r) 19,00 Focus 19: 
știri 19,45 Școala de fete (f.a.)
21.30 Călătorii în lumi paralele 
(s) 22,30 Nimeni nu e perfect 
(s) 23,00 Focus 23: știri 23,30 

oceanului (s) 12.55 Știrile PRO 
TV 13.30 Bullitt (f. p. SUA 1968)
15.15 Tânăr și neliniștit (s)
16.10 Nano (s, ep. 99) 17.00 
Știrile PRO TV 17.15 Suflet de 
femeie (s) 18.00 Familia Bundy 
(s) 18.25 Știrile PRO TV 18.30 
Chestiunea zilei 18.35 Familia 
Bundy (s) 19.00 Roata
norocului (cs) 19.30 Știrile 
PRO TV 20.15 Omul cu un 
pantof roșu (co. SUA 1985)
22.30 Știrile PRO TV 22.45 
Seinfeld (s, ep. 1985) 23.15 
Știrile PRO TV 23.45 High
lander (s, ep. 7) 0.30 Seaquest 
(s)

PRIMA
10.00 Celebri și bogați (s/ 

r) 12.00 Pretutindeni cu tine 
(s/r) 13.00 Știri 13.15 Starea de 
veghe (talkshow/r) 16.00 Știri
16.15 Pretutindeni cu tine (s)
16.45 Prietenul nostru Jake (s) 
18.00 Celebri și bogați (s) 
19.00 Știri 19.45 Meșterul 
casei (s) 20.15 Misterele din 
New Orleans (s, ep. 34) 21.15 
Gideon Oliver (s, ep. 1) 23.00 
Știri 23.30 Starea de veghe

ACASĂ
8,00 Omul mării (s/r) 8,45 

Verdict:crima! (s/r) 9,45 
Sport 11,15 Marielena (s/r) 
12,00 Din toata inima (s/r)
13.30 Matlock (s/r) 14,15
Nea Mărin miliardar (f/ 
r)16,00 Omul mării (s) 17,00 
Marielena (s) 17,45 Din 
toata inima (s) 18,30 
Concursul de Acasă 18,45 
Din toată inima (s) 19,30 
Casper (d.a). 20,00
Dragoste și putere (s) 20,45 
Misterioasa doamnă (s)
21.30 Verdict: crimal (s)
22.30 Pădurea spân- 
zuraților (f.a.) 0,00 Matlock 
(s)

PRO TV - DEVA
06.15-06.30 Desene ani

mate 06.45-07.00 Retros
pectiva săptămânii (r) 13.30-
14.30 Generația PRO

ANTENA bDEVA
08.55-09.00 Muzică 09.00- 

09.15 Știri (r) 09.15-09.30 
Muzică 22.05-22.15 “Săptă
mâna pe scurt” (retrospec
tiva știrilor) 22.30-24.05 
Rondul de noapte

Duminica la prânz (r) 2,00^ 
Cântărețul de jazz (f.a.)

ACASĂ
8,00 Sport la minut 8,15 

tenis 10,10 Oxigen 10,25 
Sport extrem 10,40 Arte 
marțiale 11,00 Motor Sport 
Mag. 11,30 WNBA Action 
12,00 Baschet NBA 13,00 
Rugby 14,30 ASCOT 15,30 
Drumul spre victorie 17,00 
Sport 17,30 Jocurile 
bunăvoinței 19,30 Re
trospectiva sportivă... 19,40 
Faza zilei 20,00 Lawrence al 
Arabiei (f.a.) 22,30 Umbrele 
fericirii (f.a.) 0,00 Sin
gurătatea celor curajoși (f.a.)

PRO TV - DEVA
07.00-07.30 Desene animate 

07.30-08.10 “Vorbiți aici!” și 
“No comment” 08.10-09.00 
Talk show „Ghici cine bate la 
ușă?” (r)

ANTENA 1-DEVA
09.40-10.10 “Cartea 

Cărților” - d.a. 10.10-10.20 
“Săptămâna pe scurt” (r) 
10.20-10.35 “Plai de cânt și 
dor” >

ACASĂ
8.00 Omul mării (s/r) 8.45 

Verdict: crima! (s/r) 9.45 
Misterioasa doamnă (s/r) 
10:30 Dragoste și putere (s/ 
r) 11.15 Marielena (s/r) 12.00 
Din toata inima (s/r) 13.30 
Matlock (s/r) 14.30
Singurătatea celor curajoși 
(f/r) 16.00 Omul marii (s) 
17.00 Marielena (s) 17.45 Din 
toată inima (s) 18.30
Concursul de Acasă 18.45 
Din toata inima (s) 19.30 D.a. 
20.00 Dragoste și putere (s)
20.45 Misterioasa doamnă (s)
21.30 Verdict: crimă! (s/r)
22.30 Ghici cine vine la cină 
(co. SUA 1967)

PRO TV - DEVA
06.00-06.30 Divertisment 

sportiv 06.30-07.00 Program 
comercial PRO TV Deva 
22.25-22.40 Știri locale

ANTENA VDEVA
16.35 -17.00 Program mu

zical 17.00-17.55 Sportul 
hunedorean 17.55-18.00 
TELEX (știri locale pe scurt) 
22.05-22.15 Știri locale (r) J
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O BERBEC 
(21.HI - 20.IV)

Dacă veți încerca o mică 
variație în sfera relațiilor 
sentimentale, este bine să 
știți că sentimentele dv. cele 
mai profunde vor avea de 
suferit. Duminică ideile vă 
sunt excelente, dar 
corectitudinea lasă de dorit. 
Este foarte posibil ca luni să 
aveți o surpriză de proporții 
în domeniul socio- 
profesional.

O TAUR
(21.IV - 21.V)

Popularitatea dv. este la 
limita maximă. Un bărbat 
mai tânăr vă va oferi un 
ajutor nesperat, dar 
deosebit de binevenit. Veți fi 
invitat la o petrecere de 
familie, unde n-ar fi exclus 
să întâlniți un prieten din 
copilărie. Luni ar fi posibil 
să cheltuiți o sumă de bani 
pentru a vă rezolva unele 
probleme de sănătate.

O GEMENI
(22.V - 21.VI)

Dorința dv. de acțiune 
este mai mare ca de obicei, 
dar simțiți un ușor blocaj. 
Duminică, la o șuetă cu 
prietenii, vi se va face o 
propunere ademenitoare. O 
rudă foarte apropiată este 
alături de dv. și, deși nu vă 
place să recunoașteți, aveți 
nevoie de ajutorul ei. Oricât 
v-ar tenta, speculațiile vă 
pot aduce încurcături...

O RAC
(22.VI - 22.VII)

Aveți ocazia să vă faceți 
publice planurile dv. de 
viitor. Se vor găsi destule 
persoane interesate de o 
colaborare cu dv. Duminică 
vă puteți ocupa de chestiuni 
intelectuale, căci vă face 
mare plăcere și veți obține 
rezultate foarte bune. Luni 
ați putea realiza unele 
câștiguri importante prin 
speculații sau la jocuri de 
noroc.

Z LEU
(23.VII - 22.VIII)

Vă pregătiți pentru o 
călătorie, dar verificați totul 
cu mare atenție. Cineva vă 
așteaptă la capătul drumului 
și își face griji pentru dv. 
Duminică popularitatea dv. 
este la limita maximă, ceea 
ce v-ar putea ajuta să 
obțineți avantaje într-o 
afacere minoră. Luni ar fi 
bine să vă ocupați cu mai 
multă atenție de problemele 
de serviciu.

□ FECIOARĂ 
(23.VIII ■ 21.IX)

Un prieten vă va face o 
vizită neașteptată. Vă 
preocupă relația cu 
persoana iubită; este ceva 
în neregulă, dar nu vă dați 
seama ce anume. N-ar fi rău 
să-i spuneți care vă sunt 
sentimentele. Luni veți avea 
o discuție aprinsă cu colegii 
de serviciu. Dacă vreți să 
obțineți ajutorul lor, ar fi 
bine să le dați dreptate.

O BALANȚĂ 
(22.IX - 22.X)

Starea dv. de spirit nu 
este dintre cele mai bune, 
deși nu aveți un moți 
anume. Un telefon de la un 
prieten vă va mai 
remonta.Duminică nu
ezitați să trageți un loz, s- 
ar putea să fie câștigător. 
Inițiativele dv. se vor 
dovedi luni strălucite, 
aducându-vă și o realizare 
materială. Nu sunt excluse 
unele neînțelegeri cu 
partenerul de viață.

O SCORPION
(23.X - 21.XI)

Aveți un sentiment de 
nerealizare afectivă; ar fi 
bine să încercați să-l 
depășiți. Duminică ați 
putea pleca într-o călătorie, 
ocazie cu care veți afla 
multe lucruri interesante.; 
Luni vă pregătiți de 
musafiri. Aveți foarte multă 
treabă și vă enervează că 
cei din familie nu vă ajută 
cât ați dori.

O SĂGETĂTOR
(22.X - 20.XII)

S-ar putea să aveți 
probleme în familie^ 
Prietenul vă dă o veste care 
vă bucură, dar vă și 
bulversează. încercați să vă 
faceți ordine în sentimente. 
Luni sunteți cam irascibil. 
Popularitatea dv. este la 
cotă maximă; puteți profita 
pentru a vă face cât mai 
multe relații. Sunteți 
susceptibil cu prietenii, 
neîntemeiat însă...

O CAPRICORN 
(21.XII - 19.1)

Ați putea să vă lărgiți 
cercul de prieteni, dar nu 
uitați de treburile gospo
dărești. în plan mental 
funcționați excelent, dar ar 
fi bine să nu vă puneți încă 
ideile în practică. Duminică 
puteți petrece ziua numai 
cu persoana iubită, aveți 
multe să vă spuneți. 
Problemele pe care le aveți 
la serviciu par a nu se mai 
termina.

O VĂRSĂTOR 
(20.1 - 18.11)

Sunteți mai sensibil 
decât de obicei. Dacă vă 
veți petrece ziua într-un 
grup de prieteni, vă veți 
simți excelent. Duminică vă 
veți bucura de o zi de 
odihnă cum nu vi s-a mai 
întâmplat de mult. Aveți de 
făcut planuri de viitor. Sunt 
multe probleme de rezolvat 
cât mai repede, dar nu vă 
grăbiți prea tare...

5 PEȘTI 
(19.11 - 20.III)

Nu încercați să 
rezolvați singur pr ble- 
mele pe care le aveți, 
deoarece nu veți rezolva 
mare lucru. Micile dv. 
nemulțumiri sunt exa
gerate și e bine să știți că 
ce a fost mai greu a trecut- 
Lucrurile iau luni o 
întorsătură neașteptată, 
dar care vă va favoriza. 
Totuși, nu încetați să fiți cu 
ochii-n patru.
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f rPARCUL DEHDROLOGliC 
RESPIRĂ GREU

Sintagma „orașul cefe
riștilor” s-a însoțit mulți ani cu 
numele Simeriel. Sintagma 
insă nu mal este de 
actualitate. Pentru că Simeria 
mal este șl orașul cioplitorilor 
in marmură, al unor Iscusiți 
agricultori - legumicultori, al 
„depanatorilor” de material 
rulant, al multor altor profesii 
și ocupații.

Simeria numără cu ceva 
peste 15000 de locuitori, dar 
orașul are în componență nu 
mal puțin de șase sate.

/-------------------------------------------------------------------- »
I Un miliard de lei protecție socîaiă I 
î
I
■
■ 
I
I (Ecu ajutorul și al altor funcționari, 
. ne pune la dispoziție, cu 
I amabilitate, o serie de aspecte și 
| date din activitatea Primăriei.

O cifră și un fapt ne rețin 
atenția. Faptul, pozitiv, este că, 
la Simeria, ajutorul social este 
plătit „la zi” celor 155 de asistați 
social, suma achitată în luna 
iulie, de exemplu fiind de 
aproape 28 de milioane de lei. 
Iar cifra, și ea semnificativă, este 
un miliard și reprezintă partea

La Primăria orașului, în lipsa 
primarului aflat în concediu și a 
viceprimarului, plecat cu treburi 
prin urbe, discutăm cu dna Lucia 
Mireștean, secretarul instituției.

Și în Simeria, tranziția la 
economia de piață produce 
șomeri. Șeful biroului de forță 
de muncă și șomaj din 
localitate, Constantin IJintescu, 
cere aprobare de la șefii săi de 
la județ pentru a da amănunte

I
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I 
I 
I 
I 
I 
I 
1 
!
I 
I
I•
I presei (că, vezi doamne, sunt 
|. mari secrete în domeniu, care 
I atentează la siguranța 
1 națională!), o primește, apoi ne 
| spune că , ,1a zi" se află în plată 
I 191 de șomeri, beneficiază de 
! alocație de sprijin (după ieșirea 

i din șomaj) 151 de persoane, iar 
| 79 de inși primesc ajutorul de 
I integrare profesională. La
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I
■
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Proprietatea asupra terenului 
din spatele gării Simeria a făcut 
obiectul unor complicate și 
îndelungate procese între 
SNCFR și administrația locală. în 
final, terenul respectiv i-a revenit, 
pe bază de acte, domeniului 
public. Acum, zona este 
literalmente împânzită de unități 
de comerț din cele mai diverse 
domenii și produce venit la 
bugetul statului și la cel iocal.

Unitatea in diversitate a 
acestei grupări administrativ- 
teritoriale urbane este 
complexată de marile ei 
probleme, moștenite sau 
născute din tranziție.

Simeria - orașul, cândva, 
al fântânilor cu apă sălcie, nu 
are apă curentă pe toate 
străzile, iar în fântânile din 
unele localități aparținătoare 
apa a fost poluată, devenind 
improprie pentru uz casnic; n- 
are un sistem adecvat de 
canalizare.

din bugetul local destinată, în I 
acest an, cheltuielilor sociale, | 
acestea însemnând: ajutorul ■ 
social, cantina de ajutor social • 
(cu 110 asistați), indemnizația | 
de naștere pentru doi și mai | 
mulți copii (mai mult de 15 ! 

milioane de lei de la începutul I 
anului), ajutorul de urgență (în | 
cazuri de deces) etc.

Am mai reținut că asistații J 
social sunt declarați în urma I 
unor anchete minuțioase și că | 
fiecare dintre beneficiarii ■ 
ajutorului social prestează cinci * 
zile de muncă pe lună în | 
activități obștești.

respectivul birou se află | 
depuse 545 de cereri pentru i 
locuri de muncă și nouă oferte ! 

de servicii. De la începutul I 
anului au fost satisfăcute 217 | 
cereri de încadrare în muncă, ■ 
din care 113,pentru femei, ‘ 
îndeosebi în meserii de brutar, I 
barmăn, ospătar, dar și | 
prelucrare marmură, lăcătuși, ■ 
zidari, zugravi, tâmplari și ■ 
altele. !

S-ar mai găsi de lucru, dar i 
se aleg cam mult serviciile, pe ! 

de o parte, iar pe de alta, I 
salariile sunt prea mici. Așa că | 
mai bine deloc... j

SNCFR-ul însă nu se 
împacă ușor cu înfrângerea în 
justiție. A mai găsit un „capăt” 
de acțiune prin care cheamă în 
justiție, la Judecătoria 
Hunedoara de data aceasta, 
autoritățile Simeriei și pe unul 
dintre ultimii agenți economici 
căruia i s-a concesionat teren 
în această zonă.

S-o fi luat SNCFR-ul „pe felii", 
văzând că a pierdut „ia global"?

Simeria nu are un spital 
al el, singurul existent fiind 
proprietatea S.N.C.F.R.-ului! 
Nu are o casă de cultură a 
ei. Investițiile soclal- 
edllltare in derulare pentru 
a rezolva aceste probleme 
au intrat in încremenire din 
lipsă de bani.

Dar Simeria are voința și 
dorința de a trăi demn prin 
oamenii el. Lor le este 
închinată pagina de față.

Secretomanie
Spuneam că cititorul se va 

lămuri de ce nu am cerut o expli
cație factorilor de răspundere din 
gara Simeria despre aspectele 
mai puțin plăcute reținute de 
retină. Păi dacă nimeni nu e 
dispus la dialog? Șeful gării își 
încheiase serviciul și plecase, iar 
șeful de tură a înălțat din umeri. 
„Vreți să mă dea afară mâine șefii 
de la regională? Nimeni n-are 
voie să dea relații decât cu 
aprobarea lor”.

Poate că cititorul voia să 
găsească în această pagină și 
știri din activitatea Poliției 
simeriene. Am avut toată buna 
intenție. însă, în lipsa coman
dantului, nici aici n-am găsit căi 
deschise pentru dialog. 
Adjunctul comandantului ne-a 
invitat a doua zi să stăm de 
vorbă. Nu e pentru prima oară 
când unități ale CFR și ale Poliției 
refuză dialogul cu presa. Asta vă 
este transparența, domnilor?

în privința Poliției, nu ne vine 
să credem că cineva din nucleul 
județean de comandă a dispus 
această secretomanie, de vreme 
ce la Orăștie Poliția ne-a pus la 
dispoziție informații cu maximă 

^solicitudine.__________________,

CASA DE CULTURA, IN CONSERVARE... PE BANI
Proiectul Casei de cultură din 

Simeria a fost realizat în anul 1989. Tot 
atunci au început lucrările la 
impunătorul obiectiv, care costa, la acea 
vreme, 42 de milioane de lei. Investiția 
a fost coordonată de Consiliul județean 
Hunedoara. Din 1996 a trecut în 
administrarea Primăriei Simeria. Cu 
banii puțini alocați în fiecare an, lucrările 
au avansat extrem de anevoios, 
obiectivul ajungând la stadiul de schele 
din imagine. Și cine știe câtă vreme va 
rămâne așa, având în vedere că bani 
pentru respectiva investiție nu mai sunt 
aproape deloc.

Primăria Simeria a adresat o cerere 
de sprijin Fondului de tezaur județean 
pentru 1,5 miliarde de lei în scopul 
acoperirii în acest an a construcției și 
punerea ei în conservare. Răspunsul 
nu s-a dat. Dacă nu se vor aloca acești 
bani se va nărui și ceea ce s-a construit. 
E tare greu în tranziție. Chiar și în 
tranziția la cultură.

T

( Foto: Traian MÂNU )

Cine trece sau adastă pentru 
scurt timp în gara Simeria va 
observa, spre deosebire de câțiva 
ani în urmă, mai multe lucruri bune 
decât neplăcute. Mai întâi, pe peron, 
la dispoziția călătorului sau 
trecătorului, stau o mulțime de unități 
comerciale care-l îmbie cu fel și fel 
de mărfuri și produse. S-a folosit cu 
multă ingeniozitate orice spațiu 
disponibil pe frontul dinspre linii al 
clădirii gării.

La o trecere pe peron trebuie să 
ocolești o schelă. E musai . Ea 
folosește muncitorilor care răzuiesc, 
curăță și apoi vopsesc copertina de 
lemn care acoperă o parte a 
peronului..

gradat
Dacă intri la WC-ul gării, altădată 

adevărat focar de infecție, te va 
impresiona în primul rând curățenia 
și funcționalitatea bună a instalațiilor. 
Exploatarea „instituției" a fost 
încredințată, pe bază de contract, 
unui agent privat.

Nici în sala de așteptare de, la 
clasa a ll-a nu ești scăpat de sub 
atenția comercianților. Un chioșc 
care comunică cu sala printr-o ușă 
de acces și un ghișeu oferă 
răcoritoare, sandwichuri și Hotdog. 
Dacă vrei să dai un telefon și 
Romtelecomul s-a pus la dispoziția 
călătorilor cu un telefon public ultra.

Asta-i partea plină a cașcavalului. 
Am zis cașcaval? Da, pentru că 
asfaltul peronului e ca un șvaițer. Și 
tot ca găuri în cașcaval arată și 
hidrantul de incendiu din sala de 
așteptare clasa a ll-a și petele din 
alte spații pe unde n-a dat nimeni cu 
bidineaua sau cu pensula de mulți 
ani.

în rest trenuri vin, trenuri pleacă, 
uneori chiar la timp dacă se întâmplă 
să nu fie grevă la CFR.

De ce nu le-am spus despre 
aceste găuri din cașcaval celor 
autorizați să ne dea un răspuns 
oficial? Veți vedea tot în această 
pagină.

Din acest spațiu generos 
acordat orașului Simeria nu 
puteau lipsi câteva considerații și 
sublinieri din parcul dendrologic 
de aici - cel mai mare de acest 
gen din țară și cu cea mai bogată 
colecție de arbori și arbuști.

Ne dă relații, cu amabilitate 
și profesionalism, dl Flaviu 
Popescu - cercetător științific'la 
Institutul de Cercetări și 
Amenajări Silvice din cadrul 
Regiei Naționale a Pădurilor - 
directorul stațiunii Simeria. 
Consemnăm mai întâi că două 
sunt capitolele principale ale 
activității stațiunii și anume: 
cercetarea și producția. Primul 
domeniu cuprinde eforturile celor 
șase cercetători din schema 
unității pentru rezolvarea 
anumitor teme de cercetare, atât 
din perimetrul Parcului dendro
logic Simeria, dar și comandate 
de alte instituții sau organisme cu 
profil similar de activitate. Unele 
subiecte, aflate în lucru, se referă 
la parcurile naționale și 
biodiversitatea lor, la stațiunile 
dendrologice din țară, la 
complexitatea și varietatea 
arboretului din asemenea 
perimetre. Latura producției, în 
care lucrează șapte oameni, este 
și ea importantă și intensă. Este 
vorba, în principal, de 
producerea, în pepinierele proprii 
- cea de la Simeria, în suprafață 
de 4 hectare și cea de la Dobra, 
care însumează 14 hectare - a 
unor cantități apreciabile de ma
terial dendrologic, destinat 
amenajărilor de parcuri, zone 
verzi, plantații atât din județul 
nostru, cât și din țară. ,

- Din păcate, puțini sunt cei 
care ne solicită materialul 
necesar ori proiectări de plantații 
și zone verzi - spunea cu 
amărăciune dl Flaviu Popescu. 
Nici în județ, nici în țară nu prea 
se mai fac plantații. în acest an 

^doar cu autoritățile din Hațeg am 

avut o bună conlucrare în 
această privință. înțeleg că sunt 
bani puțini la bugetele locale, 
însă pentru zone verzi, pentru 
arbori care purifică aerul și dau 
culoare localităților cred că 
trebuie alocați niște bani sau 
procurați prin sponsori, așa 
cum și noi încercăm să mai 
facem câte ceva. Pentru că și 
la noi banii sunt extrem de 
puțini.

Am aruncat o privire 
sumară prin Parcul dendrologic 
din Simeria. Ca să străbați cele 
70 de hectare ale sale, să faci 
cunoștință cu cele 2200 de 
specii și varietăți de arbori și 
arbuști, foarte mulți fiind 
exemplare exotice, unicate în 
țară, ți-ar trebui ceva timp. Și 
se poate constata cu ușurință 
strădania salariaților de aici, 
care, cu bani puțini și cu 
materiale puține, reușesc să 
întrețină în condiții destul de 
bune parcul: arborii, arbuștii, 
aleile, anexele. Și sunt puțini 
banii deoarece pentru 
întreținere ei lipsesc cu 
desăvârșire, în acest scop fiind 
folosite ceva sume provenite 
de la producție, minime și 
acestea.

Directorul Stațiunii 
dendrologice Simeria sublinia 
sprijinul acordat de fostul di
rector general al ROMSILVA și 
își exprima speranța că va 
găsi înțelegere și la noul șef 
al ROMSILVA, după cum 
așteaptă un ajutor mai consis
tent din partea autorităților lo
cale și județene, a unor 
sponsori-oameni pasionați de 
natură, de frumos, interesați 
de liniștea și puritatea 
mediului.

Sperăm ca vocea dlui 
Flaviu Popescu să nu se 
piardă în imensitatea parcului 
dendrologic simerian, ci să fie 
auzită acolo unde trebuie, y

Pagină realizată de Dumitru GHEONEA, ion CiOCLEi

„Transsim” și răscrucea la care se află
Probabil că denumirea 

„Transsim” vă duce cu gândul la 
un agent de transporturi de un 
anume fel. Adevărul este altul: 
,.Transsim" este numele unei 
societăți comerciale simeriene cu 
activități preponderent de comerț 
cu alimentație publică, desprinsă 
din societatea-mamă ,.Transil
vania” din Deva.

Ca mulți agenți economici cu 
capital mixt, ș/S.C. „ Transsim" se 
află la răscruce: „Seprivatizează, 
cum, când se privatizează?’’ La 
răscruce problemele nu lipsesc. 
Ne vorbește despre ele doamna 
Georgeta Vintilescu - directorul și 
administratorul societății.

- „ Transsim" este o societate 
în care S.I.F. Banat-Crișana deține 
majoritatea capitalului, acesta fiind 
privat, rezultat din privatizarea pe 

cupoane și certificate, o parte este 
proprietatea salariaților și foștilor 
salariați cuprinși în P.A.S., iar 40 
la sută este pachetul de acțiuni al 
FPS.

- Și care-iproblema în privința 
privatizării?

- Este, pentru că un investitor 
așa-zis strategic care să cumpere 
întreg pachetul de acțiuni al FPS 
nu se găsește. Nimeni nu acceptă 
să plătească 40 la sută din acțiuni 
dar să nu aibă cuvântul hotărâtor 
în consiliul de administrație. 
Membrii PAS nu au puterea 
financiară să cumpere pachetul, 
decât dacă luăm credite de la 
bancă, în condițile dobânzii pieței. 
Vom realiza noi pe partea noastră 
de acțiuni atât profit încât să plătim 
la timp ratele și dobânda la credit? 
Acestea sunt întrebările pe care 

și le pun membrii PAS. Vinderea 
pachetului de 40 la sută este 
treaba FPS.

Până atunci e bine de spus 
că societatea are în administrare 
directă 5 unități de alimentație 
publică, iar 8 sunt în locație de 
gestiune, spații comerciale pe 
care foarte probabil FPS le va 
vinde actualilor locatori sau va 
scoate la licitație partea care i 
se cuvine. Toate acestea 
lucrează în prezent cu profit.

Să mai notăm că „ Transsim” 
deține în proprietate și în 
producție singurul laborator de 
cofetărie din oraș, care 
realizează, la prețuri conve
nabile, produse după care 
literalmente îți lingi degetele.

în privința privatizării totale a 
societății-ce-orda bobii... FPS-ului.

Z

Răspuns la o audiență
Ne-a vizitat mai de mult la redacție 

doamna M., din Simeria, strada 
Biscaria, cu rugămintea de a cerceta 
și scrie despre o nemulțumire a 
dumisale, legată de vecinătatea cu 
domnul loan Rădulescu, pensionar 
și practicant liber al unei îndeletniciri 
pe care a deprins-o, potrivit afirmațiilor 
unei oficialități a orașului, ca infirmier 
pe vas, în marina comercială - 
masajul.

Clientela domnului I.R. îi produce, 
zice doamna M., repetate neplăceri 
atunci când își parchează mașinile. 
Mai spunea doamna M. (i-am 
respectat dorința de a nu-i dezvălui 
numele) că ceea ce face I.R. ar fi o 
simplă înșelătorie; că domnia sa se 
sustrage impozitării veniturilor pe care 
le realizează cu ședințele de masaj.

Am cercetat cu discreție 
reclamația, discutând cu persoane 

mai mult sau mai puțin oficiale din 
câteva instituții ale orașului. La 
rugămintea lor, nu vom cita nume. O 
doamnă de la Consiliul local ne in
troduce pe larg în „secretele” 
conflictului, calificându-l în final ca pe 
unul al ambițiilor, datorat intrigilor altor 
vecini de pe stradă. O altă doamnă, 
de la administrația financiară a 
orașului, ne-a spus textual:,, Nu-i iau 
apărarea lui Rădulescu. Dar în urmă 
cu doi ani am constatat o lipsă de 
stabilitate la unul dintre genunchi. M- 
am ădresat lui Rădulescu. Ce-a făcut, 
ce n-a făcut cu piciorul meu, destul 
că de atunci nici nu mă mai doare și 
am și stabilitate pe el.

Cât privește faptul că practică 
această meserie fără autorizație, e 
adevărat, nu are, dar de impozit el 
este scutit prin lege, datorită 
vârstei".

Ni se pare că am lămurit 
parțial aspectul imposturii. Dacă 
ea există totuși, cei ce apelează 
de bună voie la serviciile 
maseorului simerian sunt singurii 
în măsură s-o spună și chiar îi 
rugăm să ne contacteze.

Aspectul legalității practicării 
meseriei e mai complicat. 
Ordonanța de guvern nr. 85/1997 
îl scutește într-adevăr de 
impozitul pe venit datorită vârstei 
de peste 70 de ani. Autorizație 
însă trebuie să aibă și organele 
locale simeriene au obligația să-l 
determine pe I.R. să o obțină.

Și acum un sfat de la noi. De 
ce nu căutați, oameni buni, calea 
înțelegerii, ca între vecini, fără 
jigniri reciproce, care v-ar con
duce în fața justiției, otrăvindu-vă 
zilele de pensionari necăjiți?
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Se va 
reconstrui Farul 
din Alexandria?

Designerul francez Pierre 
, Cardin a declarat că va recon- 
i strai Farul din Alexandria. Cardin 
' spune că va clădi "farul păcii", în 

forma unui obelisc din sticlă, 
până în anul 2000.

Ridicat în secolul III Î.C., 
| vechiul Far din Alexandria, înalt 

ne 120 m și considerat a fi una 
, dintre cele Șapte Minuni ale Lu- 
I mii, s-a prăbușit în 1349, după 

mai multe cutremure de pământ.
Designerul francez a anunțat 

că reconstruirea farului va costa 
75 de milioane de dolari din care 
o parte va fi adunată prin sub
scripție publică.

'Tumul Eiffel a simbolizat intra
rea în secolul 20, iar acest Far va 
marca începutul celui de-al treilea 
mileniu. Vreau să-l inaugurez chiar 
în clipa în care vom intra în anul 
2000", a spus Pierre Cardin.

Guvernatorul Alexandriei, ge
neralul Abdel Sallam Mahgoub, a 
acordat, sub forma unei conce
siuni pe 99 de ani, o suprafață de 
10.000 mp, în apropierea țărmului, 
care trebuie drenată și nivelată 

. înainte de ridicarea Farului.
V______________ _______________ ■

6.000 de vizoni 
eliberați dintr-o/ 

crescătorie
Un "comando" format din apărători ai drep

turilor animalelor, care a eliberat 6.000 de vizoni 
dintr-o crescătorie din sudul Angliei, a fost acuzat 
de cauzarea unei catastrofe pentru fauna din 
regiune.

Frontul de Eliberare a Animalelor (ALF) a 
revendicat atacul împotriva unei crescătorii spe
cializate în producția blănii de vizon, lângă 
Rigwood. în urma atacului, toate cuștile au fost 
golite și toate grilajele au fost tăiate, ceea ce a dus 
la eliberarea în pădurea New Forest a 6.000 de 
vizoni. New Forest este una dintre pădurile prote
jate prin legi internaționale. Peste 500 dintre vizonii 
eliberați au fost prinși și mai multe sute au fost 
uciși de pădurari sau striviți de mașinile de pe 
șosea, dar câteva mii se mai află încă în libertate.

Pădurarul șef al zonei a calificat situația drept 
catastrofală. "Vizonul mănâncă de toate: păsări, 
mici mamifere, pește, ouă, nu contează ce", a 
explicat el. "Acest animal este o redutabilă mașină 
ucigașă. Cei care au permis acestor animale să 
scape, dacă se consideră apărători ai mediului 
înconjurător, ar fi trebuit să se gândească la 
consecințele eliberării unui animal de pradă atât de 
feroce într-un ecosistem atât de fragil", a continuat 
el. Pădurarul a adăugat că pagubele produse de 
această operațiune nu se vor putea recupera în 

<mai puțin de câțiva ani.________________________ z

în weekend 
plouă mai des

Doi cercetători americani au găsit dovada 
științifică a unui fenomen meteorologic de 
care se plâng toți salariații: în weekend plouă 
mult mai des decât în timpul săptămânii. Cei 
doi eminenți climatologi de la Universitatea de 
Stat din Arizona, Randall Cerveny și Robert 
Balling, susțin că precipitațiile care se abat 
asupra coastei atlantice a continentului nord- 
american osclileză conform unui ritm săp
tămânal, dirijat exclusiv de poluarea indus
trială. Statisticile lor, publicate în revista 
britanică Nature, arată că sâmbăta plouă cu 
22 la sută mai mult decât lunea. "Săptămâna 
umană nu este un decupaj natural al tim
pului", a explicat Robert Balling. "Impactul 
omului asupra meteorologiei este, deci, 
singura explicație", a adăugat el.

Conform analizelor lor, nivelul precipita
țiilor în regiunea coastei atlantice începe să 
crească începând de joi, atinge un maxim 
sâmbăta și începând cu duminica scade 
până la mijlocul săptămânii următoare. Acest 
ciclu al ploilor îl urmează fidel pe cel al 
poluării, arată experții. Deci este firesc ca 
sâmbăta, când poluarea acumulată în cursul 
săptămânii atinge un maxim, ploile să fie mai 

, abundente.
V

r---------------------------------------
| Căsătorie colectivă la_ piramide[ 
. O nuntă colectivă a 500 de cupluri egiptene va avea loc în fața ■ 
I piramidelor, pentru a sărbători 25 de ani de la victoria trupelor siriano- ■ 
| egiptene în fața israelienilor, transmite AFP. I
i Decizia de a organiza această sărbătoare aparține guvernatorului | 
. din Gizeh, regiune în care sunt situate piramidele și Sfinxul, în sudul. 
■ orașului Cairo. "Candidații trebuie să fie născuți în 1973 sau după > 
| acest an și cel puțin unul dintre cei doi viitori soți trebuie să locuiască | 
i sau să muncească în Gizeh", a explicat organizatorul evenimentului. ■ 
' Marea zi a nunții a fost fixată pe 2 octombrie, iar ceremonia va ’ 
I avea loc în fața Sfinxului și va beneficia de un aranjament special de I 

| sunet și lumină. |
I Pe 6 octombrie 1973, forțele egiptene și siriene au atacat liniile ■ 
1 israeliene, obținând prima victorie arabă notabilă în fața Israelului. !

Asteroizi periculoși pentru Pământ

iei mai mare... mic 
dejun din lume

Agenția Spațială Americană 
(NASA) a detectat, recent, doi 
asteroizi susceptibili să inter
secteze orbita Pământului, dar 
acest lucru nu se va întâmpla 
decât după mai multe decenii, au 
anunțat surse de la Jet Pro
pulsion Laboratory (JPL) din 
Pasadena, California, infor
mează AFP.

Cei doi asteroizi, denumiți 
1998 OH și 1998 OR-2, au un 
diametru cuprins între 1 și 3 km, 
ceea ce îi face potențial peri
culoși, putând cauza pagube 
importante pe Pământ, în caz de 
impact direct, precizează JPL 
într-un comunicat.

Acești doi asterioizi uriași au 
fost adăugați pe lista celor circa

125 de "obiecte celeste potențial 
periculoase pentru Pământ", 
supravegheate în permanență 
de către noul sistem de detec
tare a asteroizilor apropiați de 
Terra, instalat recent la JPL de 
NASA.

Vor fi, totuși, necesare cal
cule suplimentare, în următoa
rele luni, pentru a determina cu 
precizie presupusa orbită a 
celor două obiecte. Primele 
date culese de JPL, grație te
lescopului de la Wrightwood din 
California, sugerează că aste- 
roidul OH nu se va apropia la 
mai mult de 5 milioane de km 
de Pământ, adică de 20 de ori, 
distanța care separă planeta 
noastră de Lună.

Recordul celui mai mare mic 
jun din lume a fost depășit la 
rlin, prin participarea la a- 
astă încercare a peste 6.000 
persoane! Mai exact, 6.459 
persoane au luat micul dejun, 
nsumând 3.000 de litri de ca- 
i, 1.500 de litri de-ceai, 20.000 
chifle și 3.000 de cutii de 

irgarină, asigurându-și în a-

cest fel intrarea în Cartea Recor
durilor.

Acest mic dejun gigant a fost 
organizat de către postul de tele
viziune Sat1 și fabricantul de 
margarină Rama, care au donat 
profitul obținut, adică o sută de 
milioane de mărci (55 de mili
oane de dolari), unei asociații de 
caritate care se ocupă de copii.

Sandviș uriaș
Brutarii italieni din Bedonia, regiunea Parma, au reușit să 

fabrice cel mai mare sandviș din lume, de 332,66 metri 
lungime, record omologat de Cartea Recordurilor, transmite 
AFP.

Sandvișul a fost realizat de 200 de persoane. Pentru 
realizarea lui s-au consumat zece chintale de făină, 20 de 
kilograme de sare, 40 de kilograme de drojdie și 60 de litri de 
apă. Produsul final, care a fost umplut cu brânză și cremă de 
ciocolată, a fost pus în vânzare în bucăți mititele, după ce a 
fost omologat. Toate fondurile obținute sunt destinate Crucii 
Roșii locale.

26 de milioane de vizitatori la 
Roma în anul 2000

Peste 26 de milioane de vizita
tori sunt așteptați la Roma pentru 
sărbătoarea anului 2000, celebrat 
de Biserica Catolică, transmite 
AFP. Majoritatea turiștilor, 20,5 
milioane, vor veni la Roma în zilele 
"obișnuite", fără evenimente reli
gioase particulare, â declarat pre
ședintele Agenției Italiene pentru 
pregătirea Jubileului. Conform

Agenției, 5,6 millioane de pelerini ț 
au decis să vină la Roma pentru 
diversele ceremonii organizate, 
cum ar fi cea a "Cererii iertării", 
prevăzută pe 8 martie 2000.

Anul sfânt va începe pe 24 
decembrie 1999, printr-o cere
monie oficiată de Papa loan Paul al 
doilea, în basilica San Pietro, și se 
va încheia pe 6 ianuarie 2001.

UN ROMAN NETERMINAT
AL LUI ERNEJT
HEMINCWAY

Un roman neterminat al lui 
Ernest Hemingway, în care este 
evocat ultimul safari al scrii
torului, va fi publicat pentru pri
ma dată în iulie 1999, cu ocazia 
aniversării centenarului nașterii 
autorului, a anunțat ziarul Daily 
Variety, reluat de AFP.

Ziu.ul american, care citează 
editura Scribner, adaugă că ro
manul intitulat "True at First 
Light" amestecă adevărul cu 
ficțiunea. El conține și o poveste 
de dragoste, aparent inspirată 
dintr-o aventură reală a lui He
mingway cu o femeie africană, în 
vremea când era căsătorit cu 
Mary Welsh, a patra sa soție.

"True at First Light" va fi al
......

patrulea manuscris neterminat al 
lui Ernest Hemingway publicat 
după sinuciderea sa, în 1961, 
unui dintre cele pe care Mary 
Welsh a reușit să le scoată din 
Cuba în cursul revoluției castriste.

Fragmente din "True at First 
Light" au fost publicate în revista 
Sports Illustrated, la începutul 
anilor '70, dar volumul integral 
este inedit, precizeză Daily 
Variety.

"Bătrânul și marea" a fost, în 
1954, ultimul roman antum al lui 
Hemingway. Trei lucrări postume 
au fost apoi publicate între 1964 
și 1986: "A Moveable Feast", 
"Islands in the Stream" și "The 
Garden of Eden".

i
i

Guma de mestecat
constipă copiii mici

După cum au constatat 
medicii pediatri americani, una 
dintre cauzele constipației ce se 
mei itestâ la mulți copii mici este 
înqh'țirea gumei de mestecat. 
Un i dintre acești copii pe lângă

constipație se plâng de dureri de 
burtă și balonări.

Deci, părinții nu trebuie să 
dea gumă de mestecat copiilor 
mici care nu înțeleg că nu trebuie 
să o înghită.

"iîierii britanici consumă multă
heroină

I In Marea Britanie se înregistrează o explozie a consumului de 1 
’ teroină în rândul tinerilor, începând de la vârsta de 10 ani, se arată într- J 
H jn -sport al Ministerului de Interne, dat publicității recent, informează AFR , 
i Cea mai mare parte a noilor consumatori de heroină identificați ( 
i de poliție au vârstele cuprinse între 16 și 18 ani, dar un număr ■ 
i inportant dintre ei au între 14 și 16 ani. în anumite sectoare, copii de i
II 10-12 ani au fost prinși în timp ce încercau acest drog. 1

Studiul a confirmat temerile existenței unui nou val de creștere a 1 
( consumului de droguri în rârfdul adolescenților. Unii dintre consu- f 
i matori provin din familii înstărite și stabile, spre deosebire de anii '80, , 
i când narcomanii se înregistrau în rândul categoriilor defavorizate și ■ 
i aveau vârsta cuprinsă între 18 și 25 de ani. ■

Cochetul sediu al Ocolului Silvic Simeria.
Foto: Traian MÂNU

Militari în concediu 
fârâ plata

Aproximativ 100.000 de sol
dați thailandezi, adică jumătate 
din forțele armate ale Thailandei, 
au primit cohcediu fără plată 
deoarece armata nu mai are 
bani să le plătească soldele, 
transmite Reuter. Trimiterea în 
concediu constă în reducerile 
severe de buget din cadrul pro
gramului de austeritate aplicat 
de conducerea de la Bangkok ca 
urmare a acordului încheiat cu 
FMI. Potrivit acestui acord, Thai
landa va primi în schimb un îm
prumut de 17,2 milioane de do
lari pentru a-și pune pe picioare 
economia, grav lovită de rece
siune.

Ca urmare a aplicării noului 
buget, armata nu-și poate per
mite să plătească soldaților de
cât solda timp de 11 luni pe an, 
în condițiile în care un soldat 
thailandez primește echivalentul 

va 83 de cenți pe zi.___________ „

în anul 1960, studiourile 
"20th Century - Fox" traver
sau o acută "jenă" financiară. 
Șeful producției, Darryl F. 
Zanuck, tocmai căuta o "so
luție" când, pe piața cărții 
apare lucrarea istorică "Ziua 
cea mai lungă" despre debar
carea aliaților în Normandia, 
scrisă de ziaristul Cornelius 
Ryan.

Imediat hotărăște - de 
unul singur, ecranizarea 
cărții, cumpărând drepturile 
de adaptare și invitându-l pe

Ryan ca, împreună, să ela
boreze scenariul. încep, însă, 
primele greutăți: ajunsă în 
Consiliul de Administrație, 
ideea ecranizării este respinsă 
din start, cu argumentul că ".... 
trecând 16 ani de la eveni
mente, subiectul este depă
șit...", iar cheltuielile făcute să 
fie trecute la pierderi.

După o pledoarie de 4 ore, 
Zanuck părăsește sala de 
Consiliu; dar intervenția hotă
râtă a generalului în rezervă 
James Van Fleet (membru în

CA), participând la campaniile 
din Franța 1944 și Coreea 
1951, răstoarnă situația cu 6 
voturi pentru și 5 contra.

La elaborarea scenariului, 
apar serioase divergențe între 
Ryan (tânăr participant la de
barcare) și Zanuck (colonel, 
șeful lui "U.S. Signal Corps", 
Serviciul fotografic al armatei, 
prezent și el pe plajele Nor- 
mandiei cu camera în mână).

în fine, în 1961 încep fil
mările cu o impresionantă "con
stelație" de nume sonore, iar

Pentagonul își dă acordul ca 
unități ale Flotei a Șasea din 
Mediterana să participe la "in
vazie". Premiera superpro
ducției "The Longest Day" 
(Ziua cea mai lungă) - 1962, 
regia Darryl F. Zanuck, Andrew 
Marton și Bernhart Wicky a 
avut loc la 4 octombrie 1962. 
încasările din exploatarea fil
mului au salvat studiourile de 
la faliment, iar Darryl F. Zanuck 
a preluat președinția Consi
liului de Administrație. .

Adrian CRUPENSCHi



15 - 16 AUGUST 1998 Cuvântul liber
z^-"

Reflecția sĂptĂmÂnii
Iste

"Unii se ridică prin păcat 
fn timp ce alții cad prin virtute”

I 
I 
I
I

<^i lozaic shi
Shakespeare

I
■

"Speranța este cel de-al doilea suflet al nefericiților".
i en i.D. Sârbu

"Umorul nu e nici sentiment - cum cred unii, nici inte-
ligență - cum cred alții, ci amândouă la un loc, într-o 
proporție care scapă formulei și analizei de laborator." 

Păstorei Teodoreanu

"Bucuria e mai apropiată de plâns decât de râs".
Victor Hugo

"Nici o pasăre nu vrea să cânte în crângul amenințării și 
îndoielii".

Rene Char

"Femeile sunt nemaipomenite: sau nu se gândesc la 
nimeni, sau se gândesc la altul".

A. Dumas

"Să nu spui despre cineva că-i fericit, atâta timp cât 
trăiește".

Soion

"Imaginația e mai importantă decât învățătura".
9. Einstein

el
m; "Muncește pentru bucuria de a, munci și vei suferi mai 
puțin de incapacitatea de înțelegere și indiferența lumii." 

George Enescu

"Arta nu dă lecții de viață. Este viață!" 
ion Viasiu

Selecție de Hie LEAHU

lui Gtxvco
Râsu’ - plânsu'
Dacă omul n-ar ști să plângă, viața lui ar fi mult mai 

tristă.

Citat din lucrarea "Ipohondria are leac?"
Unii simulează atât de bine boala încât îi conta

minează pe cei din jur.

Din categoria "Când dragostea e oarbă"
Iubim doar o parte din ființa iubită. Adesea aceea care 

nici nu există.

Din neajunsurile libertății
Dă-mi libertatea să mă angajez la stăpân, ceru 

vagabondul firii sale nestatornice.

Și scrima are legile ei
Inocența e dezarmantă. Nu poți duela cu o floare.

Balsamul iubirii
Leacul dragostei âste o nouă dragoste.

Din categoria "Moi îs posmagii?"
Mătura leneșă sfârșește prin a fi îngropată de gunoi.

Extras din lucrarea "Universul în 
expansiune"
Limitele nu se desființează. Se împing înainte

Și bășcălia e bună la ceva
Zeflemeaua? O zdreanță pe care o fluturăm, uneori, 

pentru a ne ascunde goliciunea.

Nu e totul să fii curat
O mână s-o spele pe alta. Dar nu la spate.

! SIMEZE
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L.

Mă bucură tot ce e nou, mo
dern și ușurează viața. Mă bucu
ră computerele și poșta electro
nică, mașinile silențioase fără 
fum și mă bucură telefonul fără 
fir. Acesta din urmă este și un 
permanent motiv de amuzament 
pentru mine. Deși prețul telefoa
nelor de buzunar - telefon la 
purtător - este destul de mare, 
se pare că este o reală atracție 
pentru toți cei care își pot per
mite prețul respectiv. Și faptul că 
în societatea noastră post-de-

CLEPSIDRA. ■J

laudă și mândrie. E o modă, la fel 
cum era cu ani în urmă moda zor
năitului unei legături de chei, cât 
mai multe și mai zornăitoare.

într-o zi râdeam pe stradă toc
mai datorită unei întâmplări cu 
telefon celular. A trecut pe lângă 
mine un tip în blugi și cămașă 
înflorată, vorbind la celularul său,

cembristă cei care au bani nu sunt 
în mod necesar și "crema socie
tății" - în sensul că nu există o 
relație directă între bani și cultură 
- este demonstrat cu prisosință de 
posesorii telefoanelor celulare.

Telefonul fără fir e un mijloc 
util și facil de a comunica, te ajută 
și te subjugă, dar e și un motiv de

istvria presei
Primul ziar se pare că ar fi apărut 

în Egipt în timpul domniei lui Tutmes al II- 
lea (1490-1436 i.e.n.), era scris pe pa
pirus și conținea numql știri oficiale.

Și babilonienii ar fi avut un ziar în 
care erau consemnate evenimentele
diurne la care participau funcționarii curții. 

;; în Evul Mediu știrile erau trans
mise prin viu grai de "ziariști" care 
colindau cartierele cetăților pentru a se 
informa și a difuza informațiile obținute, 

în anul 1502 apare o gazetă 
oficială aparținând statului bavarez "Neue 
Zeitung von Auffgange", iar primul ziar 
englez, "English Mercury", apare în 1588.
' Primul ziar apărut în Franța în 

1631, "La Gazette", se ocupa în special 
de curtea regală și de protipendadă. A 
apărut din inițiativa medicului 
Theophraste Renaudot.

'•o La Leipzig, în anul 1660 a apă
rut primul cotidian din lume: "Leipziger 
Zeitung"

’•> • Unul dintre cele mai curioase 
ziare apărute în Franța în 1831 a fost 
"Batista politică". Publicația era tipărită 
pe pânză, întrucât statul francez pusese 
un impozit excesiv pe hârtia de ziar și 
după ce era citită, ea putea fi între
buințată și ca... batistă.

% O altă publicație franceză la fel 
de ciudată a fost jurnalul "Naiadele", ale 
cărui pagini erau acoperite cu un strat 
subțire de cauciuc transparent astfel că 
putea fi citit... în baie.

®Stă scris în cărțile de 
înțelepciune ale Planetei Pă
mânt: "Sunt spirite care nu s- 
au ridicat niciodată atât de 
sus ca să poată vedea, nu 
marele leagăn al speței, ci 
propria lor ogradă. Ignoranța 
este un văl gros, o feregea 
neagră pe spirit. O cană în 
care nu ajung sublimele su
nete ale lumii. Ignorantul con
sideră cultura un sanctuar 
inaccesibil. O lume străină, 
indescifrabilă. Tot ce cade 
dincolo de sfera cunoașterii 
lui este inexistent. Neagă tot 
ce nu știe". ®Una dintre vor
bele pe care n-am priceput-o 
încă în cei 54 de ani de viață 
este: "Mai omor timpul". "Cri
ma" se comite cu ocupații 
minore, cu plictis, cu ore in
terminabile petrecute la bo
degă, cu o existență trans
formată în inexistență. Se 
ucide darul cel mai prețios ce 
ni s-a dat. Și ceea ce s-a 
întâmplat este ireversibil. Din

ORIZONTAL: 1) lear contempo
ran ca fulgul în zbor; 2) A strecura 
venin în cupa speranței - Trudnic 
cultivator al florilor cu petale azurii; 
3) Piese de largă circulație din crea
ția universală - Imaginea răpitoare a 
curajului înaripat; 4) Intermediar 
coloristic de trecere pe roșu - Pro
totipul rigid al metehnelor perene; 5) 
Navigator solitar pe marea liniștii - 
Simbolul clasic al drajeurilor efer
vescente; 6) Pildă de laconism moș
tenită din strămoși - Cicerone super- 
solicitat în labirintul cognitiv; 7) 
Chipul obsedant al cavalerilor ha
zardului - Pardoseală desuetă cu 
sceptru și fast; 8) Dirijori solemni ai 
mlădierilor vegetale - Formă lexicală 
de integritate incipientă; 9) Măsură 
impusă pentru marea masă - Pa
sageri tradiționali pe corabia deșer
tului; 10) Studiu prioritar marcat cu 
semnul crucii.

am auzit următoarea frântură de . 
convorbire:

- "Halo!... No ce faceți?... | 
Vezi că vin cătă casă că mi foa- ■ 
me... Apăi nu știu... ie...ie, ie... ■ 
No bine! Ceau!" |

Nu vor trece mulți ani și ba- ■ 
dea Ion o să-i dea telefon din 1 
câmp nanei Mărie îra: - "No nu | 
mai vii cu zama că am gătat o ■ 
holdă de sapă!" 1

Bani să ai! S-auzim numai | 

de bine! Ceau. i
ina DELEANU

Ducă un 
murim, 

iubito.,.
Cineva ne-a hărăzit-o
Cu un enigmatic rost:
Dacă nu murim, iubito,
O vom duce-o tot mai prost;

*Fiindcă-așa voit-au uni*
Infectați de fatalism:
Ba că ne mănâncă hunii,
Ba că-i neocomunism...

însă ei, sprințari, urcară

Tot mai sus, tot mai bățos,
Iar noi - logică bizară -
Noi căzurăm tot mai jos;

Și-n virtutea-acestei taine,
Am rămas cu-n ideal:
Să purtăm de-acum, drept haine, 
Frunza viei de pe deal.-

Dumitru HURUBĂ

neștiință, cadavrul fărâmei de 
timp smulse Timpului Univer
sului zace inert. De ce oare 
suntem atât de îngăduitori cu 
risipa orelor, cu sacrifiparea 
momentelor unice, cu moartea 
Timpului? ©Cunosc foarte 
mulți oameni care nu pot citi 
decât la modul ostil și parcă

scrie". Și pentru o altă scrii
toare de mare sensibilitate, 
Katherine Mansfield, scrisul 
era ca o obsesie, ca o poruncă 
de pe alt tărâm, împlinirea unui 
imperativ transcendent. Un
deva, în jurnalul său, consem
na: "Sunt tentată să îngenun
chez în fața lucrului meu, să

pândind cu un par în mână la 
capătul frazei. Gândind la ei 
îmi pare rău că s-a inventat 
scrisul... ®în legătură cu HA
RUL SCRISULUI, Hortensia 
Papadat-Bengescu a lăsat să
pat - în albul hârtiei - o deo
sebit de frumoasă gravură: 
"Dacă vreo groaznică prăbu
șire ne-ar îngropa, ca pe un 
nou Pompei, călătorul curios 
de antichități m-ar găsi, poate, 
peste o mie de ani, înmărmu
rită în gestul gingaș de a

mă prosternez, să rămân în 
extaz înaintea ideii de creație". 
®Se spune că Ludovic al XVI- 
lea, pe drumul către ghilotină, 
vrând să încredințeze unuia 
dintre gardienii săi un mesaj 
către regină, primi din partea 
acestuia răspunsul - de ne
imaginat pentru relația rege- 
gardian -: "Nu sunt aici ca să 
fac comisioane. Sunt aici ca să 
vă conduc la eșafod". ©Când 
zici Schopenhauer, zici pesi
mism, nimicnicie a vieții, ne

mărginire a morții. De fapt, 
toată filozofia lui Schopen
hauer se înfășoară și se des
fășoară în jurul unei teze mi
nate de paradox: "ființa în
seamnă o perpetuă tânjire 
după neființă". Dar, poate 
mai puțină lume cunoaște 
faptul că Schopenhauer du
cea un.trai de bogătaș mulțu
mit, îndestulat și excentric. 
Celebrul filozof a meditat în 
voie - cu o exuberanță greu 
reținută - despre putința feri
cirii, despre veselie ("această 
calitate singură poate înlocui 
orice altă avere, pe când ea 
însăși nu poate fi înlocuită 
prin nimic"). ®Un pui de NOR 
ÎN LABIRINT: "Norii sunt vis, 
dar vis pur, stare de vis, ui
tare îmbătătoare, uitare și 
viață cu grele esențe puri
ficate și pătrunzătoare, senti
ment curat, fără pretext și 
fără fabulă".

iiie LEAHU

VERTICAL: 1) Blocată implacabil la centrul de 
comandă; 2) Stigmatul profan al candorii feciorelnice 
- Proprietate izbitoare a tagmei ciocănitorilor; 3) 
Corăbier eșuat la țărmul neîmplinirilor - Avarii ana
tomice cu incidență morbidă; 4) Cumul de ordine 
pentru lumea celor care nu cuvântă (sg.) - Evaluare 
lexicală în condițiile incertitudinii; 5) Țapul ispășitor al 
încăpățânării ecvestre - Fratricid notoriu crescut în 
pădure (pl.); 6) Contribuții genetice la ameliorarea 
trăsăturilor umane - Participant simbolic la zămislirea 
păsării măiestre; 7) Dezlănțuire nefastă a uraganului 
de foc - Trăgătoare la coș într-o ipostază nefastă; 8) 
Happy-end la un love story original - Marcaj precis pe 
cadranul timpului; 9) Decor campestru pentru întâlniri 
idilice - Sectoare audio expuse unor elongații punitive; 
10) Acțiune soldată cu spargerea unor capete.

Vasiie MOLODEȚ
Dezlegarea careului "ESTIVALĂ" apărut in 

ziarul nostru de sâmbăta trecută:
1) ALEI-MAGAR; 2) SIROP-RELU; 3) TRI- 

ARAMIT; 4) RATACIT-BA; 5) l-EME-UȘI; 6) IMI-SRI- 
A; 7) IN-RECITAL; 8) MOCANI-API; 9) ATOL-TARAC; 
10) SANII-ȘIRE.
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VANZARI
W CUMPĂRĂRI

• Vând urgent casă, cu 5 
camere, baie, apă, gaz, 2 holuri 
centrale, beci, șură, garaj, gră
dină 60 ari - loc pentru privati
zare. Corn. Băcia, nr. 250 (8481)

• Vând urgent apartament 3 
camere, b-dul Decebal. Tel. 
221681, 094 572948 (6134)

• Vând garsonieră, Geoagiu 
Băi, str. Vilelor, bl.G.1, ap.7 
(8501)

• Vând apartament 4 camere, 
zona pieței centrale. Tel. 214727 
(6214)

• Vând apartament 2 camere, 
Deva, M. Eminescu, relații tel. 
622842. (6251)

• Vând garsonieră tip apar
tament, zona Eminescu, posi
bilități privatizare, 55 milioane. 
Tel. 627157 (6212)

• Vând convenabil aparta
ment două camere. Deva, Al. 
Crișului, bl.50, ap.19 (6204)

• Vând apartament 3 camere, 
semidecomandat, Gojdu, etaj 1. 
Tel. 227245 (6217)

• Vând garsonieră, central, 
zona pieței, etaj 4, în Deva, cu 
multiple îmbunătățiri (parchet, 
faianță, bucătărie mărită, bal
con închis).Tel. 260629 (6218)

• Vând negociabil aparta
ment 2 camere, parter, Mine
rului, Deva. Informații sat Bobâl- 
na, nr. 56 (6219)

• Vând apartament 3 camere, 
Brad, etaj 1,. Tel. 626964 (9314)

• Cumpăr garsonieră, zonă 
centrală. Tel. 094517620, 
6655171 (6199)

• Cumpăr apartament 2 ca
mere, exclus Micro 15. Tel. 
624266 (6198)

• Vând casă, cu grădină,în 
Deva, str. Pescăruș, nr. 4 A 
(6198)

• Vând casă P plus 1. Simeria 
Veche, nr. 39, orele 15-19. (6228)

• Vând garsonieră confort 1, 
Eminescu, bloc G. Tel. 620697, 
după ora 19. (6175)

• Vând apartament 3 camere, 
parter, Orăștie, Pricazului, bloc 
26/30. Tel. 247201 (8591)

• Vând Oltcit Club. Tel. 
214794 (6129)

• Vând Dacia 1300, stare 
perfectă. Tel. 230204, 094/ 
830162 (6138)

• Vând tractor U 650 M, plug, 
remorcă R2, motocicletă IJ, 350 
cmc Tel. 626155, orele 8-15, 
231052, orele 16-22 (6211)

• Vând Aro 320, fără motor și 
cutie viteze, circular și abricht. 
Tel. 622476 (6222)

• Vând rulotă de vacanță, 
Germania, 6/2 m, înmatriculată, 
Germania 2000, cu toate utilitățile. 
Tel. 723406, 092/367386 (8954)

• Cumpăr autoturism fabricat 
înainte de 1949. Tel. 054/ 
247994, 094871582 (8590)

• Schimb tractor U650 în
scris, numere noi, cu U445. Tel. 
646141 (8593)

• Vând urgent Dacia 1310, 
TLX 1987, stare foarte bună. 
Informații tel. 094/612770 (8962)

• Vând grâu 800 lei/kg, ma
șină de recoltat cartofi și re
morcă auto. Tel. 570547, 092/ 
741915 (7232)

• Vând oțel beton diametrul 
6, 8, 10, 12. Tel. 213637 (9492)

• Vând masă vibratoare, 
bolțari. Tel. 260641 (6116)

• Vând mașini tricotat ma
nuale, mașini de cusut și mașini 
tricotat ciorapi marcă China. 
Tel. 216048 (6202)

• Vând calculatoare 486 DX. 
în diverse configurații, 2.100.000 
- 2.500.000 lei Tel 054 211798. 
092 429459 (6206)

• Vând video cameră Hitachi 
8 mm și video recorder Goldstar 
(4 capete), noi, prețuri conve
nabile. Tel. 229278 (6207)

• Vând mobilă diversă, stare 
bună, vizibilă sâmbătă și dumi
nică. Informații Orăștie, str. Arma
tei, nr.5, tel. 092 520271 (6225)

• Vând piese pentru motocosi- 
toare "Carpatina", fabricate înainte 
de 1989. Tel. 623059 (6224)

• Cumpăr acordeon 48 bași, 
funcționabil. Tel. 731531 (6198)

• Vând pătuț cu saltea și 
bicicletă copii, Pegas. Tel. 
724657 (8960)

• Vând armă de vânătoare, 
calibru 12mm, Hațeg. Tel. 
777282 (7231)

ÎNCHIRIERI

• închiriez tir frigorific pentru 
nunți. Informații și programări 
tel. 242315, după ora 21. (8576)

OFERTE DE
SERVICII

• Angajăm două vânzătoare, 
cu vechime în domeniu de cel 
puțin un an. Tel. 216048 (6202)

• Angajăm facturistă calcula
tor și manipulant marfă. Tel. 
233421, seara 216358 (6213)

• Doriți să câștigați între 100- 
200 (JOC)’ lei/zi? Sunați la 094/ 

210257 (6158)
• Montez șeminee și sobe 

teracotă, cu sau fără material. 
Tel. 625734. (6231)

• Efectuez transport persoane 
Bekescsaba. Tel. 069/222259 
(6157)

• Primăria Mărtinești primește 
oferte pentru reparații curente 
la școli și grădinițe până la 31 
august 1998. Informații tel. 
242748 (8589)

• Caut fete pentru contract 
dansatoare Italia. Oferim core- 
grafie. Tel. 094/805901 (8961)

• S.C. GB Prodcom Impex 
SRL angajează urgent agenți 
comerciali pentru distribuție 
produce alimentare, posesori 
carnet conducere, categoria C 
și paznic. Tel. 235800 între 8- 
16, 094/525225. (6252)

~-
DIVERSE

• Tratez disfuncții sexuale 
(impotență, ejaculare rapidă), 
consultația gratuită. 01- 
6388406,'092-342628. (OP)

• Spray contra ejaculării ra
pide, medicamente potență, afro- 
disiace, prezervative speciale. 01- 
6376273, 092-342629 (OP).

• S.C. Romintrade ajută 
persoanele disponibilizate cu 
Ordonanța 9 pentru recupe
rarea rapidă a sumei. Relații tel. 
234048 între orele 9-16 (OP)

PIERDERI

• Pierdut certificat cod fiscal 
aparținând SC Alcomtur SRL 
Vulcan, cu nr. 8147334. Se 
declară nul. (6205)

• Pierdut certificat acționar nr. 
CA 289594, cu acțiuni de la nr. 
284247031 la 284248005, la 
FPP Banat-Crișana,pe numele 
Bucșa Emil. Se declară nul. 
(6208)

Băuturi răcoritoare carbogazoase în butelii de plastic de 0,25; 0,5; 1,5 și 2 litri 

SC TRANSILVANIA GENERAL IMPORT-EXPORT SRL 
angajează pentru punctele de lucru din Deva și 
Hunedoara:

MERCHANDISER!
Condiții: - studii medii sau superioare

- garanție materială
- experiență în domeniu
- carnet de conducere categoria B 

Informații la sediul firmei din Deva, str.
Apuseni, nr. 2 sau la telefoanele: 092.231.523, 
092.734.820.

SC APOLLO SA Deva
organizează în data de 01.09.1998, ora 

10,00, concurs pentru ocuparea următoarelor 
posturi:

1. Director economic
2. Șef Complex Hotelier
Informații suplimentare, începând cu data 

de 17.08.1998, la sediul societății din Deva, str. 1 
Decembrie, nr. 37 A, sau la telefon 214.296.

— --------- ------------ ——
Consiliul local al comunei

Vețel
organizează

"Licitație publică deschisă fără preselecție"
pentru elaborarea proiectului (faza SF, PT și DE) 

pentru obiectivul de investiție: "Alimentare cu apă pentru 
localitățile Vețel, Herepeia, Mintia și Leșnic din comuna 
Vețel, județul Hunedoara".

Ofertele se vor depune la sediul Primăriei comunei 
Vețel până la data de 14.09-1998, ora 15,00.

Deschiderea ofertelor va avea loc la Consiliul local al 
comunei Vețel la data de 15.09.1998, ora 10,00.

Documentația necesară se poate procura de la Consiliul 
local al comunei Vețel, contravaloarea fiind de 150.000 lei.

MANAGERUL S.C. CRIȘBUS SA BRAI)
* CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
' în data de 29.08.1998 ora 10,00 la Clubul Muncitoresc din Gurabarza, în sala • 

| mică, cu următoarea ordine de zi:
■ 1 - Alegerea consiliului de administrație
* 2 - Raport privind activitatea economicofinarrciarâ pe primele 6 luni ale anului 1998
| _3 - Diverse. |

în cazul în care la data de mai sus adunarea nu va fi statutară aceasta se ■
* amână pentru data de 13.09.1998 la locul și ora menționate mai sus.

I Procurile de reprezentare se depun la sediul societății până la data de 28.08.98.
■ Informații suplimentare la sediul societății din Brad, str. Goșa, nr. 44. Tel. 054/ | 
[65J24^nt^re^7,00șiJ0,00_

I OFICIUL FORȚĂ DE I 
MUNCĂ Șl ȘOMAJ

acordă
ÎNTREPRINDERILOR MICI Șl MIJLOCII SAU UNITĂȚILOR 

COOPERATISTE CREDITE cu dobândă, reprezentând 50% 
din, taxa oficială a scontului stabilită de BANCA 
NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI, în baza Legii 1/1991, 
republicată, pentru crearea de noi locuri de muncă.

Beneficiază de această facilitate agenții economici 
care desfășoară activități de:

- producție
- prestări servicii
- turism
și se obligă ca 50% din noii angajați să provină din 

rândul șomerilor.
Pentru relații suplimentare vă rugăm să vă adresați 

O.F.M.S.-BIROU CREDITE
Telefon: 216151/213; 217048/213

VREMEA
Va fi frumoasă la acest sfârșit de săptămână, duminică 

temperaturile înregistrând creșteri în vestul țării. Cerul va fi 
variabil, mai mult senin. Sunt posibile averse de ploaie 
sâmbătă în Moldova. Temperaturile maxime vor oscila între 
24 și 30 de grade în jumătatea de nord a țării și pe litoral, în 
restul țării atingând valori între 30 și 34 de grade C. Minimele 
se vor încadra între 12 și 22 de grade.

Restructurarea 
Guvernului

Există patru variante până în 
prezent, aflate în analiză, pentru 
restructurarea Guvernului, a 
declarat, luni, agenției MEDIA
FAX, loan Mureșan, ministrul’ 
Reformei.

Variantele de restructurare 
prevăd un Cabinet format dintr- 
un număr ce variază de la 12 
membri plus trei miniștri delegați 
pe lângă primul ministru, până la 
16 membri, la care se vor adău
ga 3-4 miniștri delegați pe lângă 
primul ministru, a adăugat Mure
șan. în prezent există un număr 
de 26 de membri ai Cabinetului.

"în opinia mea, printre mi
niștrii delegați pe lângă primul 
ministru ar trebui să se numere 
un ministru delegat pentru inte
grarea europeană, unul delegat 
în relația cu Parlamentul și unul 
de la Consiliul pentru Reformă", 
a adăugat Mureșan. El a arătat 
că toate aceste domenii sunt 
importante, în momentul de față, 
pentru România, iar decizia de 
reorganizare este una politică.

Ministrul Reformei afirmă că 
trebuie făcut în așa fel încât Exe
cutivul să funcționeze mai bine.

în ceea ce privește numărul 
secretarilor de stat din ministere, 
Mureșan consideră că acesta 
trebuie redus. "Ar trebui să 
existe un post de secretar de 
stat politic, care ar fi și adjunctul 
ministrului, și unul administrativ, 
care să aibă rolul pe care îl are 
acum secretarul general dintr-un 
minister. Trebuie să decidem da
că, pe postul de secretar de stat 
politic, este bine sau nu să fie om 
politic", a adăugat Mureșan.

loan Mureșan a arătat că, 
până la data de 1 septembrie, 
trebuie definitivat proiectul de 
reorganizare a Guvernului, con
form programului de guvernare. 
"Grupul Interministerial pentru 
Reforma Administrației Publice

(GIRAP) va alege în următoarea 
ședință, din 26 august, varianta 
optimă și o va prezenta primului 
ministru", a spus Mureșan. El 
consideră că este dificil să fie 
desființat un minister care are 
alocate pentru acest an resurse 
bugetare și că, cel mai probabil, 
noua formulă a Cabinetului va 
deveni operațională din 1999.

GIRAP are în vedere posi
bilitatea comasării unor minis
tere. Odată cu aceasta ar putea 
fi înființate altele, precum: Minis
terul Economiei Naționale și Mi
nisterul Infrastructurii. Ministerul 
Economiei Naționale ar putea fi 
format prin comasarea Minis
terului Industriilor cu Ministerul 
Turismului iar Ministerul Infra
structurii s-ar putea constitui 
prin comasarea Ministerului 
Transporturilor, a Ministerului 
Comunicațiilor și a Ministerului 
Lucrărilor Publice și Amenajării 
Teritoriului. "Nimic nu a fost sta
bilit. Este posibil ca dintr-un mi
nister să se desprindă numai un 
departament sau două", a pre
cizat Mureșan.

GIRAP a fost constituit la 
inițiativa primului ministru, la pro- 
puherea Consiliului pentru Re
formă, condus de loan Mureșan 
și are drept scop elaborarea de 
politici în domeniul administrației 
publice.

Ministrul Justiției, Valeriu 
Stoica, a depus deja la Guvern 
două proiecte de lege, unul pri
vind restructurarea Executivului, 
și altul privind organizarea mi
nisterelor. Aceste proiecte au 
fost transmise tuturor miniștrilor, 
inclusiv lui loan Mureșan, care 
este președinte executiv al 
GIRAP.

Decizia finală privind re
structurarea Executivului se va 
lua într-o ședință de Guvern, 
înainte de 1 septembrie.

ABONAMENTUL LA "CUVÂNTUL UBER"
"CUVÂNTUL LIBER" este ziarul cel mai 
apropiat de dumneavoastră, IAR ABONA
MENTUL este calea cea mai avantajoasă de a 
intra în posesia lui.
COSTUL UNUI ABONAMENT PE LUNA 
SEPTEMBRIE ESTE DE 9500 DE LEI/ 
LUNĂ, PLUS TAXELE POȘTALE.
NU UITAȚI! REÎNNOIȚI-VĂ ABONA
MENTUL LA "CUVÂNTUL LIBER", iar dacă 
nu aveți abonament, solicitați factorilor poștali 
să vă facă.

FOARTE IMPORTANT!
Abonamentele se fac la ghișeele oficiilor poștale 
din județ, la factorii poștali, la firma RODIPET, în 
numerar și prin virament.

RĂMÂNEȚI CU NOI! 
RĂMÂNEM Al DUMNEAVOASTRĂ.

■ ■ - ■ ipi—II I r nr1

Prin oficii poștale din județul Hunedoara 
Anunțuri de mică 

publicitate ia ilarul 
_______ “Cui/ântul liber**_______  

începând cu data de 15 iunie 1998 la oficiile 
poștale din Județul nostru, cu excepția celor din 
raza O.T. Petroșani, se primesc, in zilele lucrătoa
re, anunțuri de mică publicitate pentru ziarul 
“Cuvântul liber”. Adresându-se oficiilor poștale, 
unde se obțin toate relațiile necesare in acest 
sens, agenții economici șl persoanele fizice din 
orice localitate au posibilitatea să economisească 
timp și bani, totodată existând șansa reușitei in 
afaceri apelând ta serviciile ce le sunt oferite cât 
mai aproape de firmă sau de domiciliu.

Solicitările se vor prezenta la ghișeele oficiilor 
poștale respective.
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VILLA DttRR sau ce au reușit niște români de etnie germană
Omul serios când se apucă de o treabă, o face ca 

lumea, temeinic adică, nu o fușărește, cum se zice, 
încât și iui Dumnezeu să-i placă. Un astfel de om s-a 
dovedit și este di Pa ui Dorr, din Simeria. Ce a făcut să- 
'f lăsăm pe dumnealui să povestească.

' - Casa noastră, ne-a spus omul tânăr, de etnie 
germană și președintele Forumului german din 
Simeria, a fost naționalizată. După Revoluția din 
Decembrie 1989, părinții mei - Margarete și Mătyâs 
Dorr au redobândit, prin justiție, proprietatea asupra ei. 
Era o casă solidă, dar avea numai un singur nivel, 
parterul adică. Tot atunci am hotărât să realizăm aici, 
pe strada Biscaria, nr. 90, un popas turistic întrucât 

^Simeria nu avea așa ceva.

începutul
Casa era solidă, dar nu 

prea încăpătoare. Imediat 
după decembrie 1989 părinții 
dlui Paul s-au dus în Germa
nia unde mai au un fiu și alte 
neamuri și au obținut sprijinul 
statului german pentru reali
zarea a ceea ce-și puseseră 
în gând. Au obținut sume im
portante cu care au procurat 
materiale și au început con
strucția unui hotel. Casa a fost 
consolidată și deasupra ei au 
înălțat încă două nivele - un 
etaj și o mansardă. Lucrările 
le-a efectuat o firmă din Deva 
și au fost coordonate de dl 
Mătyâs Dorr, un om foarte pri
ceput atât la zidărie, tâmplă- 
rie, cât în toate meseriile le
gate de construcții. Dna Mar
garete, soția dumnealui, i-a 
fost ucenic și calfă în același 
.timp.

- Cât a costat ceea ce ați 
realizat aici, die Paul? - am 
întrebat.

- Construcția și dotarea 
circa 50 000 de mărci. Banii i- 
am obținut de la statul ger
man prin intermediul Consu
latului de la Sibiu și al Amba
sadei germane din București, 
cu care am realizat și între
ținem legături foarte strânse 
și benefice.

Ce s-a realizat
Pe strada Biscaria, la 

nr.90, există un hotel "Forum", 
ce are 10 camere mobilate, 
cu 1 sau 2 paturi și un apar
tament. Dotările sunt la cel 

mai înalt nivel, clădirea 
având încălzire cu centrală 
proprie, iar recent au fost in
stalate boilere pe gaz metan. 
Cea mai mare parte din mo
bilă și din dotări a fost adusă 
din Germania. L-am întrebat 
pe dl Paul:

- Când s-a deschis 
hotelul?

- Cu o săptămână în ur
mă. Am găzduit deja o fami
lie din Oradea.

- Deci hotelul nu e numai 
pentru nemți?

- Bineînțeles că nu. Pri
mim și găzduim pe oricine, 
nu facem deosebire între oa
meni.

- Ce ie oferiți celor care 
poposesc aid?

- Cazare, cum v-am spus, 
în cele mai bune condiții. 
Oferim, deocamdată, și micul 
dejun. Societatea noastră, ce 
se numește SC Dorr's Inter
național Impex SRL, se ocupă 
și de procurarea de vize de 
călătorie pentru Germania, 
Austria și Elveția.

în perspectivă

Deci hotelul "Forum”, nu
mit și Villa Dorr - o clădire, 
cum se vede și într-una din 
fotografiile ce însoțesc aceste 
rânduri, foarte frumoasă, a 
intrat în exploatare. Din dis
cuția cu dl Paul și dna Elena, 
soția sa, româncă din Sime
ria, am înțeles că o noapte de 
cazare costă 100 000 de lei, 
iar micul dejun 10 000 de lei. 
Interlocutorul ne-a spus:

- Avem tot sprijinul din par
tea Germaniei, Austriei și El
veției. De aceea vom conti
nua să investim.

-în ce anume?
- în prezent lucrăm la con

strucția a două garaje și a 
unei clădiri cu două nivele, 
unde vom amenaja o micro- 
cantină pentru prânz și cină, 
în fața hotelului amenajăm o 
parcare. Intenționăm să con
tinuăm cursurile de limba 

A

Sala unde copiii Simeriei vor învăța limba germană

/--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- X

Invitație
- Cum puteți fi contactați?
- La telefonul 261316 și la faxul 261906 în fiecare zi și 

la orice oră. Promitem solemn că oricine va apela la 
serviciile noastre va fi mulțumit și va ține minte multă 
vreme Villa Dorr din Simeria. Și va reveni aici cu 
plăcere.
________________________________________________________________ _____________________

Cristina CÎNDA, Traian BONDOR, Cornel POENAR 
Foto: Traian MÂNU

germană - avem o sală 
special amenajată pentru 
așa ceva - și ne preocupă 
organizarea unei grădinițe 
pentru copiii care vor să 
învețe limba germană. 
Suntem dispuși să sprijinim 
orice colaborare cu statele 
german, austriac și elvețian. 
De aceea așteptăm idei din 
partea oricui. Cu condiția ca 
orice afacere să fie în inte
resul tuturor părților.

Qotul dffJLțtre fotbalul kunedoMon
IN FIECfiRE MfiRI

vest_____
Probabil cel mai bun 
săptămânal de Fotbal 

din România

Deva, Str. E. Gojdu, nr.83, tel: 227094
Vă oferă:

0 PRESTĂRI SERVICII
reparații în construcții și instalații;

• fabricare de betoane, mortare, prefabricate 
din beton;

^lucrări de învelitori, șarpante;
T'lucrări de instalații sanitare și încălzire centrală; 

, -lucrări de izolații și protecții anticorozive;
^lucrări de instalații electrice;
^ lucrări de pardoseli și placare a pereților;
^lucrări de zugrăveli și vopsitorii.
0 LUCRĂRI DE INVESTIȚII
Mn construcții și instalații

0 PRODUCȚIE Șl DESFACERE EN GROS Șl 
EN DETAIL

imateriale de construcții;
ielemente de dulgherie și tâmplărie;
iambalaje din lemn.
0 ÎNCHIRIERI UTILAJE DE CONSTRUCȚII

/f iefrni mic' - (ijeitrr mate!

S.C. UNIREA PREȘ
(Ziarul Unirea)

Vă oferă en gros și en detail 
Toată gama de

□ CAIETE ȘCOLARE
32, 40, 48 și 80 de file
□ CAIETE STUDENȚEȘTI
□ HÂRTIE DE SCRIS, XEROX
□ AMBALAJ SI ÎMPACHETAT

r

Producție proprie pe hârtie, carton, cu cerneluri și tehnologie din import

"PțCțWtC fata {‘'WMWtl!

Alba lulia- Str. Decebal, nr. 27 
Tel. 058/812464, 811420

\ Sargeția Forest S.A. 'î
Anunță |

| în 19.08.1998, la sediul S. F. E Hunedoara, din | 
| str. Constantin Bursan, nr. 37, va avea loc 
| licitația de închiriere a spațiilor și terenurilor 
| aferente sediului de sector. în caz de nead- j 
| judecare licitația se va relua în ziua de luni a 

fiecărei săptămâni. y
- 11      ■ I"   —

SC NETTO RONIMEX SRL
DEVA
vinde

Făină aibă PP 550 din grâu vechi
1 kg-1950 + TVA 

Informații la telefon 234168 
\’ __________________ /

C.E.C.
Sucursala Județeană Hunedoara*

în baza ort. 20 din Legea locuinței nr. 114/1996 republicată, Sucursala 
Județeană C.E.C. Hunedoara-Deva poate să acorde următoarele categorii de 
credite cu dobândă subvenționată:

- credite pentru construirea de locuințe;
- credite pentru reabilitarea și repararea capitală a locuințelor;
- credite pentru cumpărarea de locuințe.
Creditele se vor acorda cetățenilor care au depus cereri de intenție la 

Sucursala Județeană CEC Deva și la Sucursalele Orășenești CEC Hunedoara și 
Petroșani și au fost înscrise în registrele întocmite de la dota de 16 octombrie 
1996.’

în ordinea înscrierilor la unitățile respective, începând cu data de 14 august 
1998 au fost trimise invitații scrise cu confirmare de primire solicitonților care nu 
au obținut un credit cu dobândă subvenționată în anii anteriori.

De la data primirii acestor invitații, solicitanții trebuie ca în termen de 15 
zile calendaristice să se prezinte la sediul sucursalelor în vederea analizei cererii 
de intenție. în cazul neprezentării în termenul precizai mai sus, cererea se 
anulează.

Orice altă intenție de solicitare a unui credit presupune o nouă înregistrare, 
în cadrul discuțiilor pe care inspectorul de credite le va avea cu solicitantul 

pentru stabilirea încadrării în reglementările legale și pentru verificarea 
bonității, i se vor aduce Io cunoștință solicitantului și condițiile de acordare a 
creditului. Cei care în urma analizei și a discuțiilor îndeplinesc toate condițiile 
pentru obținerea creditului, vor solicita inspectorului de credite întregul set de 
formulare pentru care vor achita suma de 25.000 lei, la care se vor adăuga și 
cheltuielile efectuate de unitățile CEC pentru anunțarea solicitonților de credite 
în vederea analizei cererilor de intenție.

întreaga documentație necesară acordării creditului trebuie depusă în 
maximum 5 zile calendaristice de la data ridicării formularelor. în caz contrar, 

vor putea beneficia de credit numai daco plafonul de creditare nu s-a 

consumat.
Plafonul maxim alocat în anul 1998 pentru acordarea de credite cu 

dobândă subvenționată, pentru Sucursala Județeană CEC Hunedoara - Deva, 
este de 4.600 mii. lei, din tare: 2500 mii lei pentru construirea, reabilitarea și 
repararea capitală de locuințe și 2.100 mii lei pentru cumpărarea de locuințe.

Programul de lucru al unității noastre va fi în fiecare zi lucratoare de la 
orele 8,00 la 13,00.

Director,
ec. Safta Cecilia Victoria



Cuvântul liber 15 - 16 AUGUST 1998

^fiorii YF) or firi 
^rnncoveni

SAfffîATOAEE SEANȚA

“Constantin Brâncoveanu a 
știut, in curs de un sfert de veac, 
să servească pe turci, de nevoie, 
fără să părăsească nici un drept 
al țării sale, a știut să înlăture 
stăpânirea necondiționată a 
creștinilor austrieci, poloni, ruși, 
asupra pământului românesc", 
scrie N. lorga.

Credincioșii bisericii noastre 
ortodoxe cinstesc împreună pe 
toți sfinții plămădiți de evlavia 
neamului românesc, între care se 
numără și “Sfinții Martiri 
Brăncoveni, Constantin Vodă, cu 
cei patru fii ai săi, Constantin, 
Ștefan, Radu, Matei și sfetnicul 
lanache” care au strălucit și au 
primit în cer cunună de slavă.

Noi îi lăudăm și cinstim pe 
Sfinți, ca pe purtătorii unor prea 
înalte lupte și biruințe duhov
nicești, ca pe “prieteni" ai lui 
Dumnezeu și ca pe niște frați 
desăvârșiți ai noștri care au 
cunoscut încercările vieții 
pământești și acum în apropierea 
Domnului mijlocesc și se roagă lui 
pentru mântuirea noastră. In 
evlavia poporului nostru n-a lipsit 
niciodată cinstirea unor vrednici 
trăitori, mărturisitori și apărători ai 
dreptei credințe, nestemate alese 
ale spiritualității românești din 
rândul credincioșilor.

întrunit la 20 iunie 1992, 
Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe 
Române, examinând rezultatele 
Comisiei sinodale, a constatat că 
martirii Constantin Vodă 
Brâncoveanu, cu cei patru fii și 
sfetnicul său, precum și bine 
credinciosul Voievod Ștefan cel 
Mare al Moldovei, au fost 
împodobiți cu darul sfințeniei.

“Sfântul Sinod, la 20 iunie 
1992, chemând în ajutor pe 
Milostivul Dumnezeu, a hotărât în 
chip sobornicesc ca aceștia să fie 
cinstiți ca sfinți în întreaga Biserică 
Ortodoxă Română, să fie înscriși 
în calendar în zilele care s-au 
rânduit, întocmindu-li-se sinoxare, 
slujbe și zugrăvindu-li-se chipul în 
icoane."

________I----------------------------
I Cîtîtorjâ preferă | 
i amtorââ străini [ 
; Biblioteca orășenească Hațeg cuprinde 37.000 volume | 
| șl 1415 cititori înregistrați de ia începutul acestui an. ■ 
: Pentru anul 1998, fondul destinat achiziționării de cărți* 
1 este de 7 milioane iei. Sumă din care s-au folosit deja 5^ I milioane lei, pentru îmbogățirea fondului de carte. Despre I 
ț ■" țe'e cititorilor, dna Emi'a Cri șan, bibliotecară, | 
| aa că sunt căutate cărțile științifico-fantastice, | 
. literatura străină, în generai, și mai puțin literatura. 
■ română. Un lucru demn de reținut este faptul că biblioteca1 I posedă colecții ia principalele ziare: Cuvântul liber, I 
| Adevărul, România Liberă, Jurnalul Național etc. (Cr.C.) | I___________ -_____ j

Sfântul martir Constantin 
Vodă Brâncoveanu, timp de 25 
de ani (29 octombrie 1688 - 15 
august 1714), a reușit să se 
mențină în scaunul domnesc și 
să transforme Țara Românească 
într-un important centru 
diplomatic european și într-unul 
de luptă împotriva jugului 
otoman. A strălucit ca un mare 
ocrotitor de cultură și artă 
românească, ridicând, înnoind și 
înzestrând numeroase biserici, 
mănăstiri și alte așezăminte, 
miluind pe cei săraci și ajutând 
cu prisosință celelalte Biserici 
Ortodoxe surori aflate atunci la 
grea cumpănă.

Supus la cele mai cumplite 
chinuri împreună cu fiii și 
sfetnicul său, condamnați la 
moarte la 15 august 1714, zi 
când împlinea 60 de ani și era 
onomastica doamnei sale 
Marica, Brâncoveanu a fost 
scos din temniță cu toți fiii și cu 
sfetnicul său lanache Văcă- 
rescu. Istoviți de cumplite 
suferințe, desculți și în cămăși, 
au fost decapitați pe malurile 
Bosforului la locul numit laly- 
Kiosc, lângă marele serai. 
Trupurile martirizate, aruncate în 
apele Bosforului, au fost culese 
din valuri de creștinii milostivi și 
îngropate în insula Halehi, în 
biserica Mănăstirii Maicii 
Domnului, ajutată ■cu multe 
daruri de domnitorul martir.

Osemintele lui Vodă 
Brâncoveanu au fost aduse în 
țară în anul 1720 și înmormântate 
la Biserica Sf. Gheorghe Nou. In 
pacea sfântă Martirii Brăncoveni 
și-au regăsit odihna trupurilor lor 
mult pătimitoare în cinstirea de 
mărire a întregii suflări românești 
ca unii care “ca mucenicii cei 
vechi s-au sfârșit".

Să ținem mereu aprinsă 
candela credinței strămoșești și 
a spiritualității românești, pentru 
a ne lumina calea spre mântuire, 
nouă și urmașilor noștri.

Pr. Dr. /. O Rudeanu 
----------------y

Biserica ortodoxă din Batiz, 
construită între anii 

1938-1940.
Foto: Traian MÂNU
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DUPĂ 
i VACANTĂ 

f
lată că, după o vacanță 

, de o lună de zile, în data de
5 aug. a.c. porțile Cantinei 
de Ajutor Social din Hațeg 
s-au deschis din nou. Sala 
are o capacitate de 120 
locuri, unde iau masa, în 
ture, 200 de copii și 10 
bătrâni. Costul unui meniu 
zilnic se ridică la 9300 lei.

Din relatările dnei Ana 
llioni, directoarea cantinei, 
am reținut că în buget mai 
sunt doar 90 milioane lei, 
până la sfârșitul anului. 
Fonduri din care va trebui 
să se plătească salariile, 
alimentele și alte cheltuieli.

J

Biserica Ortodoxă prăz- 
nuiește în fiecare an pe data de 
15 august sărbătoarea adormirii 
Maicii Domnului, sărbătoare care 
a început să se tină din anul 564 
d. Hr.

Cinstirea pe care Biserica o 
dă Maicii Domnului se numește 
supravenerare (“hiperdulie") și 
este superioară cinstirii sfinților. 
Căci ea este "mai cinstită decât 
Heruvimii și mai mărită fără de 
asemănare decât Serafimii”.

în cinstea Preacuratei 
Fecioare Maria, Biserica a rânduit 
mai multe rugăciuni, cântări și 
sărbători.

Maica Domnului e cinstită 
diferit în cele trei mari confesiuni 
creștine.

Spre deosebire de Biserica 
Ortodoxă, în Biserica Catolică 
cinstirea Maicii Domnului este 
dezvoltată și concretizată în așa- 
zisa doctrină a “Mariologiei". Dar 
culmea “Mariologiei" o constituie 
proclamarea Sf. Fecioara drept 
"Mama Bisericii” ("Mater 
Ecclesiae") și mai ales 
proclamarea ca și “Co- 
Redemptrix" (Co-Mântuitoare) pe 
care Biserica Ortodoxă n-o poate 
accepta pentru că se încalcă 
Revelația Biblică, care ne arată că 
este un singur Mântuitor, lisus 
Hristos.

Protestanții acordă și ei 
cinstire Maicii Domnului, 
denumind-o cu termenii de 
“fericită”, “Fecioară lăudată", 

Vaferîu Stoica 
- trei zile în

Hunedoara
Ieri, la sediul Organizației Județene a 

Partidului Național Liberal a avut loc o 
conferință de presă ale cărei teme 
principale au vizat unificarea liberală,

precum și apropiatul dialog al prim- 
vicepreședintelui partidului, dl Valeriu 
Stoica, cu organizațiile locale și cu 
membrii PNL.

Potrivit spuselor președintelui 
Organizației Hunedoara-Deva a PNL, dl 
avocat loan Macovei, în perioada 28-30 
august va fi prezent în județ - Valea 
Jiului și Hunedoara în 28 august - Deva, 
Brad în 29 august și Simeria, Orăștie 30 
august -, ocazie în care se vor discuta 
probleme ce vizează structura 
organizatorică, viața internă a partidului, 
cât și problemele specifice zonelor 
hunedorene.

Corne! POENAR
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Furtuna a distrus 
drumul de acces

Drumul de acces către ruinele Cetății 
dacice de la Sarmizegetusa a fost distrus în 
urma unei furtuni, transmite corespondentul 
MEDIAFAX.

Furtuna care a izbucnit în localitatea 
Grădiștea de Munte - jud. Hunedoara, a smuls 
zeci de copaci din rădăcini și a adus pe drumul 
care duce spre Cetatea Sarmizegetusa tone de 
piatră și de lemn. Drumul de acces către 
Cetatea dacică de la Sarmizegetusa a fost 
acoperit de pietre și bucăți masive de lemn și 
este impracticabil, în prezent, pentru 
autoturisme.

Pietrele prăbușite de pe munte au blocat și 
albia răului din apropiere care a ieșit din matcă 
și a rupt opt podețe de beton, a inundat trei 
gospodării, magazinul sătesc și brutăria 
comunei.

Primarul comunei Orăștioara de Jos, 
Nicolae David, afirmă că furtuna de luni este 
cea mai mare din ultimii 50 de ani, iar pagubele 
produse sunt de peste 6 miliarde de lei.

Vicepreședintele Consiliului Județean 
Hunedoara, loan Băda, declară că, deocamdată, 
Consiliului Județean nu dispune de fondurile 
necesare reparării drumului către cetatea 
dacică. Băda spune că va solicita Guvernului 
suplimentarea fondurilor speciale alocate 
Consiliului Județean din care să poată demara, 
la începutul anului viitor, lucrările de refacere a 

L drumului._____________________________________ >

"preavrednică”, însă neacor-' 
dându-i nici un cult, nici o 
rugăciune, fiind socotită doar o 
femeie deosebită.

Neoprotestanții nu-i acordă 
cinstire, considerând-o o femeie 
simplă, care ar mai fi avut și alți 
copii.

Viața Maicii Domnului a fost 
pe pământ cu mare sfințenie și 
atunci moartea ei a fost deosebit 
de Dumnezeiască. Moartea 
Maicii Domnului a fost o moarte 
sfântă și o adormire lină și 
luminoasă.

Se spune că atunci când s- 
a apropiat moartea Sfintei 
Fecioare Maria, apostolii au venit 
de la marginile lumii și s-au 
adunat toți la Ierusalim.

Mântuitorul lisus Hristos s-a 
arătat și El lângă Mama Sa în 
clipa morții ei și a luat la cer 
sufletul ei. Maica Domnului este 
pururea rugătoare pe lângă Fiul 
său pentru oameni. Iar sfântul ei 
corp a fost îngropat în grădina 
Ghetsimani, iar după trei zile de 
la moarte, în 18 august, s-a înălțat 
la ceruri cu trupul. Sf. Apostol 
Toma, când venea din India, a 
văzut-o pe Maica Domnului 
înălțându—se la ceruri cu trupul, 
a întrebat-o unde pleacă, iar 
Fecioara Maria i-a aruncat Brâul, 
care se află azi la Muntele Athos 
în Grecia.

Antonela PASC, elevă, 
Deva

Valorile medii și maxime ale 
poluanților gazoși analizați (dioxid 
de azot,'dioxid de sulf, amoniac și 
fenoli) s-au încadrat în limitele 
admise prevăzute de STAS-ul de 
calitate a aerului 12574/1987. 
Valorile maxime au fost 
înregistrate în zona Hunedoara la 
data de 4 august pentru dioxidul 
de sulf și în ziua de 7 august pentru 
dioxidul de azot.

• Pentru amoniac și fenoli, 
indicatori care se determină numai 
în zona Hunedoara, valorile 
maxime au fost înregistrate în ziua 
de 3 august și respectiv în 
7.08.1998

• Pulberile în suspensie au 
valori medii care s-au încadrat în 
limita admisă de 0,15 mg/mc aer/ 
24h la toate punctele de control. 

Valoarea maximă care depășește 
și limita admisă a fost înregistrată 
în zona Hunedoara la data de 3 
august.

• Pulberile sedimentabile

«jrif
Privind calitatea 

factorilor de mediu in 
județul Hunedoara 
pentru perioada 3 

august-9 august ‘98
înregistrează depășirea limitei 
admise de 17 gr/mp/lună în zona 
Teliuc de 4,9 ori și în zona 
Chișcădaga de 4,2 ori. Valoarea 

maximă obținută în această 
perioadă în zona Chișcădaga 
depășește limita admisă la acest 
indicator de 10,0 ori.

Nivelul radioactivității beta 
globale și al dozei gama absorbite 
s-a menținut în limitele de variație 
ale fondului natural de 
radioactivitate pentru toți factorii 
de mediu.

Materiile în suspensie pe râul 
Jiu provenite în principal de la 
unitățile de extracție și prelucrare 
a cărbunelui au avut pentru 
această perioadă o valoare 
medie de 1632,0 mg/l și o valoare 
maximă de 4287,0 mg/l 
înregistrată la data de 
04.08.1998.

Agenția de protecție a 
mediului Deva 

în pofida sentințelor Curții de 
Apel- din Alba lulia și ale 
Judecătoriei din municipiul Deva 
(vezi "Cuvântul liber” nr.2182 din 
18-19 iulie 1998, p.3), “stăpânul” 
de azi al sediului "Casinei 
Naționale" - dl Crăciun Dumitru - 
refuză să “evacueze necon
diționat" localul, urmărind să ne 
poarte din nou prin toate 
instanțele judecătorești, cum a 
făcut-o timp de 6 ani (1993- 
1998). Prin bunăvoința ziarului 
“Cuvântul iiber" ne adresăm 
tuturor cetățenilor municipiului 
Deva și ai județului Hunedoara, 
îndeosebi celor cu simț civic

PÂNĂ CANO?.,.
autentic și activ, tuturor celor ce 
iubesc și respectă tradițiile 
culturale ale poporului român. în 
acest sens, respectuos rugăm 
pe toți cei ce au cuget curat și 
drept să-și spună cuvântul, să ia 
atitudine cu privire la sediul 
“Casinei Naționale”.

Poate în felul acesta vom trezi 
în sufletul "stăpânului" localului 
Bachus o fărâmă de conștiință de 
om și de cetățean român, care-i va 
spune că nu-i aparține și trebuie 
să-l încredințeze adevăratului 
proprietar, că nu e îngăduit să 
sfideze un întreg oraș, ținând 
sechestrat, sub lacăte, un 

Monument istoric, că în această 
clădire s-a desfășurat cea mai 
mare adunare a românilor din 
Ardeal, în 1870, în cadrul căreia 
s-a constituit "Societatea 
pentru Fond de Teatru Român în 
Ardeal”, că acest templu al 
Thaliei nu e permis să rămână o 
înlănțuire de birturi și buticuri.

Până când atâta 
nedreptate, atâta sfidare, cinism 
și abuz din partea unora cu 
milioane și tupeu - și atâta 
răbdare și toleranță din partea 
noastră a tuturor?...

Biroul executiv al “Casinei 
Naționale” Deva
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