
Traficul de călători in 
relația cu Ungaria s-a 

reluat in ambele 
sensuri de circulație 
Agenția zonală călători Timișoara aduce la cunoștința 

publicului călător că ieri, 8.01.1999, Administrația Căilor 
Ferate Maghiare - MAV ne-a informat că începând cu ora 
13.00 se reia circulația trenurilor internaționale de călători 
care au ca destinație sau tranzitează Ungaria.

în consecință, călătorii care doresc să circule cu aceste 
trenuri se pot adresa unităților noastre (stații și agenții de 
voiaj CFR) pentru procurarea de legitimații de călătorie 
la trenurile în cauză.

Călătorii care au achiziționat legitimații de călătorie 
la trenurile internaționale, programate să circule până la 
data prezentei și nu au călătorit, se pot adresa unităților 
CFR care au eliberat aceste legitimații, unde li se vor 
restitui sumele achitate pentru acestea.
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BANCA MORGAN STANLEY 
INTERESATĂ 1)E SISTEMUL

1)E DISTRIBUȚIE A 
ELECTRICITĂȚII DIN ROMĂNIA

Banca Morgan Stanley este 
interesată să participe la 
programele de restructurare, 
privatizare și finanțare a 
sistemului de distribuție a 
electricității din România, au arătat 
reprezentanții băncii, în cadrul 
unei întrevederi cu premierul 
Radu Vasile.Președintele executiv 
al grupului Morgen Stanley, Sir 
David Walker, a afirmat că pentru 
România restructurarea 
sistemului energetic și 
modernizarea managementului 
din domeniu sunt esențiale în 

kacest moment. El a arătat, de

asemenea, că instituția pe care 
o reprezintă are intenția să 
participe la finanțarea 
dezvoltării întreprinderilor mici 
și mijlocii românești (IMM).

Premierul Radu Vasile 
consideră că participarea 
marilor investitori la procesul 
de reforme din România este 
decisiv și a salutat intenția 
băncii de a se implica în 
restructurarea și privatizarea 
sectorului energiei termice, 
precum și în finanțarea 
dezvoltării IMM.

Uniunea European! i 
alocă două milioane ECU 

întreprinderile românești și furnizorii de programe de instruire 
și consultanță vor primi, din partea Uniunii Europene, finanțare 
pentru elaborarea unor strategii de dezvoltare a resurselor 
umane, în cadrul programului "Progres”, în valoare de două 
milioane ECU. Deschiderea oficială a programului va avea loc la 
12 ianuarie, durata acestuia fiind de doi ani.

"Progres" va acorda finanțări parțiale unui număr de 20 de 
întreprinderi, din care 10 vor primi fonduri numai pentru elaborarea 
strategiilor de dezvoltare a resurselor umane, iar restul fonduri 
suplimentare pentru implementarea strategiilor propuse.

De asemenea, programul prevede acordarea de finanțare 
și pentru furnizorii de programe de instruire și consultanță, în 
vederea conceperii și derulării unor proiecte bazate pe nevoile 
reale ale întreprinderilor românești. Programul este coordonat 
de Delegația Comisiei Europene la București și de Departamentul 
de Integrare Europeană.
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MINERII DIN VALEA 
JIULUI CONTINUĂ 
GREVA GENERALĂ

• Câteva mii de oameni au pontat din nou în 
curtea CNH Petroșani

.•O delegație a LSMVJ s-a deplasat la 
București, la MIC

•Cozma... Răcoare ține orașul sub asediu
•Atac virulent la presă

întâlnirea de miercuri a unei 
delegații dș patru persoane din 
Comisia economică a Senatului 
României, condusă de Viorel 
Cataramă, cu conducerile 
LSMVJ și CNH Petroșani, cu 
reprezentanții autorităților 
județene și locale, nu a avut 
darul să calmeze spiritele 
greviștilor, să-i determine la 
înțelegerea necesității că 
reforma în România - inclusiv în 
minerit - nu are cale de 
întoarcere, trebuie să meargă 
înainte.

Nici protocolul încheiat între 
părți, de altminteri neconcludent 
și nelegal - delegația neavând 
mandat pentru un asemenea 
demers nici de la Senat, nici de 
la Guvern, nici de la partidele din 
care fac parte membrii săi - nu 
i-a putut convinge pe mineri să 
renunțe la acțiunea lor, care 
este contraproductivă și 
ineficientă, răsfrângându-se 

negativ în bugetele propriilor 
familii.

După cum nici 
comunicarea primului ministru 
Radu Vasile că l-a împuternicit 
pe secretarul de stat Nicolae 
Stăiculescu să primească o 
delegație a LSMVJ și să 
discute punctual revendicările 
minerilor, să găsească soluții 
corespunzătoare la unele 
dintre ele, nu i-a înduplecat pe 
protestatari să ' întrerupă 
conflictul de muncă până 
când acest dialog va avea loc 
și le vor fi comunicate 
răspunsurile la solicitările lor.

Minerii nu mai au 
încredere, nu mai au răbdare. 
Ținuți în frâu de Miron Cozma, 
nervoși și dezorientați, înrăiți 
că nimeni nu-i înțelege, în 
afară de opoziția politică,

_____ Dumitru GHEONEA
(Continuare in pag. 8)

Viata partidelor politice

Cum vede PNR 
reforma

Printr-un recent 
comunicat de 
presă semnat de 

președintele PNR, dl 
prof.dr. Mihai Berea, sunt 
aduse în atenție o serie de 
probleme care prezintă 
maximă importanță pentru 
evoluția societății româ
nești la acest sfârșit de 
veac și de mileniu. Cu 
privire la reformă, se 
afirmă că la sfârșitul 
anului 1998 s-a produs 
doar un “viscol” al 
măsurilor adpptate de 
Executiv. închiderea câtor
va firme care aduc pierderi 
este un lucru bun, dar care 
reprezintă doar o cosme- 
tizare a feței guverna
mentale. Acum, când se 
apropie vizita reprezen
tanților organismelor 
financiare internaționale, 
viscolul tăios al reformei 
concepute de Guvern a 
adus taxe și accize din 
belșug, precum și 
conservarea disprețului 

față de omul simplu, a 
afacerismului, nepotis
mului și demagogiei.

în context se arată că 
era de așteptat ca 
reforma să se vadă în 
proiecte viabile de 
restructurare și orga
nizare a întreprinderilor, 
de finanțare și investiții, 
de protecție a producă
torilor autohtoni, de 
creare a unui mediu 
favorabil atragerii 
investitorilor. Deoarece 
așa-zisa reformă a mărit 
doar numărul disponi- 
bilizațiior, care nu pot 
deveni peste noapte 
oameni de afaceri, se 
poate constata ușor că 
actualii guvernanți ori nu 
vor ori nu știu să facă 
reforma.

în legătură cu situația 
din agricultură, în 
comunicat se spune că 
noile schimbări de la 

________Nicolae TÎRCOB 
(Continuare în pag. 8)

Revista "Ardealul literar 
și artistic” (director - scriitorul 
Valeriu Bârgău) a intrat în cel 
de-al treilea an de activitate, 
publicația construindu-și un 
nume și o ținută, prin 
strădania colegiului de 
redacție. în cuprinsul revistei 
întâlnim numele lui 
Constantin Noica cu studiul 
“Devenire, infinitate, cerc", 
Ștefan Augustin Doinaș 
(poezie), Victor Isac (“Mircea 
Eliade - promotor al culturii 
religioase”), Liviu loan 
Stoiciu (editorialul “Ardealul 
e majoritar și în literatura 
română"), Valeriu Bârgău 
(articolul "Dacă nu s-ar fi 
născut, Liviu loan Stoiciu ar 

fi trebuit inventat”), Vasile 
Bardan (“Eminescu - mitul 
poluat”), loan Baba 
(poezie). Un material 
extrem de interesant 
semnează poetul Miron 
Țic intitulat “Fratele meu, 
prozatorul Nicolae Țic".

Revista acordă un 
număr însemnat de pagini 
cronicilor de carte, fiind 
aduse în atenție: “Dan
satorul derviș" de Daniela 
Ioana Pisoiu (Gligor Hașa), 
“Crizanteme pentru Irene” 
de Gheorghe Zincescu 
(loan Barb), Fănuș Neagu 
“O corabie spre Betleem" 
(Aureliu Goci), Mihai 
Antonescu “Poemele de 
seară” (Dumitru Dem 
lonașcu), Grigore Vieru 
“Acum și în veac” (Ion 
Conac), Dan Brudașcu 
“Cavalerii de la Malta” 
(I.O.Rudeanu) ș.a.

Un spațiu important 
este acordat poeziei, 
reproducerii de artă. 
Remarcabil studiul “Mitul 
dacic și Dochia în creația 
eminesciană” realizat de 
scriitorul Gligor Hașa, cum 
atractivă este grafica 
revistei “Ardealul literar și 
artistic".

Mine! BODE A

Pentru a corecta niște greșeli

Guvernul mai drege busuiocul 
cu alcoolul, tutunul și cafeaua

• Termenul de depunere a dosarelor 
pentru autorizare a fost prelungit până la 
31 ianuarie 1999. •Accizele, impozitele și 
taxele vor fi mărite după cursul ECU din 31 
decembrie. •Producătorii care utilizează 
peste 50 la sută tutun românesc vor 
suporta plata unor accize cu 35 la sută 
mai reduse.

După ce și-a ridicat comercianții în 
cap prin Ordonanța de Urgență nr. 50/ 
1998, care după cum afirmă muiți 
specialiști în materie, încalcă Legea 
concurenței, instituind monopolul și 
constituie un pericol de falimentare 
pentru o serie de mici firme, în special 
cu profil comercial, Executivul s-a trezit

din somn și a mai dres busuiocul cu 
câteva modificări și completări aduse de 
ultimă oră ia ordonanța respectivă, intre 
altele, așa cum a anunțat ministrul 
finanțelor, Decebal Traian Remeș, s-a 
avut în vedere reducerea cu 35 la sută a 
nivelului accizei datorate bugetului de 
stat pentru țigarete in cazul când 
producătorii utilizează ia fabricație cei 
puțin 50 ia sută tutun din producția 
autohtonă. In aceiași timp, s-a hotărât, 
ținând seama de situațiile concrete din 
teritoriu, ca termenul limită pentru 
depunerea dosarelor și obținerea 

_________Nicoiae TfRCOB 
(Continuare în pag. 8)
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Tentni! de Deva vti
promovai o campanie agresiva

E practicfimpo/ibj/cX 
pomenind într-utj fel s^uA’tuJ^i 
Teatrul de Estra^SrflTi Dara sA 
faci abstracție de vr^ȚJMrile sale 
de glorie, când orice spectacol 
pus în scenă echivala cu un 
succes de public. De altfel, 
acesta ar fi poate cel mai prețios 
"capital" pe care teatrul l-a 
acumulat la momentul respectiv; 
de rămas, din păcate, au mai 
rămas aproape doar renumele 
și...nostalgiile. Fără o susținere 
financiară pe măsura unui gen 
costisitor cum e cel al revistei la 
ora actuală și cu o organizare 
pe alocuri defectuoasă, în 
“peisajul" și-așa vitregit al 
fenomenului artistic numai prin 
minuni se mai poate izbândi.

Până să pice însă vreo 
minune din cer, noua conducere 
și colectivul teatrului devean par 
hotărâte să-l repună pe picioare. 
Circumspecții ar replica cum că 
au mai auzit ei din astea; dar noi 
consemnăm totul ca atare - ca 
pe un angajament al teatrului față 
de locuitorii urbei noastre - și, 
când va veni sorocul, vom putea 
constata în ce măsură n-au 
rămas doar vorbele.

Concret, "planul de bătaie” 
cu care se pornește la drum ne- 
a fost prezentat de directorul 
artistic al Teatrului de Estradă 
Deva, dl Adrian Comșa. (Aflându- 
se în această funcție doar de o 
lună de zile, precizăm și câteva 
repere biografice: devean, 

absolvent al Facultății de 
Filologie Cluj (secția română- 
spaniolă), promoția ’85, 
dumnealui a activat în 
învățământ, ca dascăi, apoi ca 
director al Centrului de 
perfecționare a personalului 
didactic, ultima dată fiind 
profesor titular ia Liceul 
Pedagogic din Deva.)

- Die director, “durerea" 
cea mare a angajațiior 
teatrului, dar care nu-i lasă 
indiferenți nici pe așa-zișii 
simpli trecători, este 
“blocarea” propriului spațiu, 
prin lucrările de reparații

Georgeta BiRLA

(Continuare în pag. 8)
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Sâmbătă,
9 ianuarie

7,00 Bună dimineața de la 
... lași! 8,00 Alfa și Omega 9,00 
TVR Info 9,30 Gala laureaților 
Tip-Top, Mini-Top 11,00 Lumea 
dragonului (f.a.) 12,30 Ordinea 
publică 13,00 A doua 
alfabetizare 13,30 Ecranul. 
Premierele marelui ecran 
14,00 Info Magazin 14,30 
Turnul Babei a implinit 5 ani!
16,40 30 de ani de dictatură 
stalinistă (do, p. VII) 17,40 
Echipa de intervenție (s) 18,25 
Sabrina, vrăjitoare la 16 ani (s, 
țp. 14) 18,50 Teleenciclopedia 
20,00 Jurnal. Meteo 20,30 D- 
nul și D-na Smith (s, ep. 12) 
21,20 Cum vă place! (div.) 
22,25 Camille (f.a.)

TVR2
7,00 Căderea vulturilor (s/ 

r) 8,30 Sporturi extreme (do) 
9,00 Comorile lumii (do) 9,30 
Pas cu pas. Munca nu e 
rușinoasă 10,30 Documente 
culturale 11,15 TVR Cluj 
Napoca 13,30 Actualitatea 
culturală. Retrospectiva anului 
1998 13,55 Foley Square (s, 
ep.2) 14,55 Bijuterii muzicale 
15,10 Bank-note (r) 16,00 
Țiganca (s) 16,45 Santa Bar

bara (s) 17,30 Tradiții 18,00

Duminică, 
IO ianuarie

TVR1
7,00 Bună dimineața ... de 

la Cluj Napoca! 8,00 Lumină 
din lumină 9,05 Donald Rățoiul 
(d.a.) 9,30 Kiki Riki Mikl în Noul 
An 11,00 Viața satului 13,00 
Biserica satului 13,10 Tezaur 
folcloric 14,00 Info magazin
17,45 Super Gol Show 19,30 
Duminica sportivă 19,40 
Rezultatele tragerilor Loto
19,55 Doar o vorbă săț-l... 
20,00 Jurnal. Meteo 20,30 7 zile 
în România 21,30 Seniorii 
scenei (f.a.) 22,25 TVR Info
22,30 Telesport 22,35 Pariul 
trio 22,40 D-na King, agent 
secret (s) 23,30 Pop Show 
Nocturn

TVR2
7.00 Dl și d-na Smith (s/r) 

7,50 La izvorul dorului cu 
Emilia Drăgătoiu - Nanu 8,30 
Sporturi extreme (do) 8,55 
Comorile lumii (do) 9,30 A 
doua alfabetizare 10,00 Repere 
vitale 10,30 Cinematograful 
vremii noastre (do) 11,30 TVR 
lași 13,30 Creanga de aur (do)
13,55 Foley Square (s) 14,50 
“Traviata” de Verdi 15,00 TVR 
Info 15,10 Melodii populare 

\15,35 Delfi și prietenii săi (d.a.)

Luni 
11 ianuarie 

TVR I
12,00 TVR Info 12,05 TVR 

Craiova 13,00 Destine în 
vremuri de război (s/r) 14,00 
TVR Info 14,10 Santa Barbara 
(s/r) 15,00 Dosarele istoriei 
16,00 Em. în limba maghiară ) 
18,00 TVR Info 18.10 Nick 
Freno - profesorul perfect (s, 
ep. 8) 18,35 Stăpânul lumii (s) 
19.00 Sunset Beach (s, ep. 380)
19.55 Doar o vorbă săț-i mai 
spunl 20.00 Jurnal, meteo, 
ediție specială, sport 21.00 
Primul val (s, ep. 7) 21.50 
Teatru TV: „Rivalii”

TVR 2
12.00 Sunset Beach (s/r)

12.45 Doar o vorbă săț-i mai 
spunl (r) 12,55 TVR Info 13.00 
D-na King, agent secret (s/r) 
14.00 Conviețuiri (mag.) 15,00 
TVR Info 15.10 Limbi străine: 
engleza 15,35 Desene animate 
16.00 Țiganca (s, ep. 97) 16.45 
Santa Barbara (s) 17.30 Mo
ment folcloric 19,00 Știri 
bancare și bursiere 20.10 Des
tine în vreme de război (s) 

\21,00 Credo22.10 Loulou (f.a.)

Serata muzicală Tv (r) 19,00 
Istorie, memorie, recuperare
19,30 Retro TV 20,00 Retro TV: 
O seară cu Monica Anghel și 
invitații săi 20,30 Teatru 
național de televiziune

ANTENA I
7,40 Hombres - războiul ... 

(s/r) 7,55 Caracatița (s/r) 9,00 
Animal Show (s) 10,00 între 
prieteni (ep. pt. tineret) 11,00 
Poveștile prietenilor mei 11,30 
Mileniul III (mag.) 12,00 100 
grade Celsius 13,00 Magazin 
sportiv 14,00 Roata de rezervă 
15,00 Aventurile lui Smoke 
Vellew (s) 16,30 Burlacul (s) 
17,00 Pe cont propriu (s, ep. 
18) 18,00 Colivia de aur (s, ep. 
43) 19,00 Observator 19,30 
Sâmbete și zâmbete (div.) 
20,00 Nash Bridges (s, ep. 49) 
21,00 Instincte materne (f.a.) 
23,00 Observator-23,30 Tropi
cal Heat (s, ep. 15)

PRO TV
9,00 Incredibila aventură a 

Robinsonilor (s, ep.9) 10,15 
Galactica (s, ep. 1) 11,00 
ProMotor 11,30 Doctor în 
Alaska (s) 14,00 Alo, Generația 
PRO 15,45 Șut și câștigi 16,00 
Lumea filmului 16,30 
Profashlon 17,30 Knight Rider, 
Supercomando (s, ep. 5) 18,30 
Te uiți și câștigil 19,30 Știrile 

16,00 Țiganca (s, ep. 96) 16,45 
Santa Barbara (s, 741) 17,30 
Bijuterii muzicale 17,45 Un 
secol de cinema: Darryl F. 
Zanuck 18,30 Alo, tu alegi!
19,30 Melodii populare19,45 
Clepsidra cu imagini 20,00 Cu 
cărțile pe față 21,00 
Sportmania. Fotbal

ANTENA I
7,00 Pe cont propriu (s) 8,00 

Spirit și credință 8,40 Câinii de 
mare (d.a.) 9,10 Teo și Mircea 
Șou 12,20 Tot înainte - în 
vacanță (f.a.) 14,00 Duminica în 
familie (mag.) 18,00 Colivia de 
aur (s, ep. 44) 19,00 Observator
19,30 Reporter TV Vouă 19,40 
Damon (s, ep. 5.) 20,00 Insula 
urșilor (f.a.) 21,45 Tele- 
Eurobingo Show (cs) 22,45 
Agenția de presă 22,50 O 
afacere murdară (f.a.) 0,30 Ul
tima lovitură (f.a)

PRO TV
9,00 Super Abracadabra/ 

Fiica oceanului (s) 11,00 
People’s Century (do) 12,00 
Acapulco Heat (s) 12,55 Știrile 
PRO TV 13,00 O propoziție pe 
zi 13,05 Soțul și soția (s) 13,35 
Bun de gură (s, ep. 4) 14,00 
Chestiunea zilei 15,00 Benny 
Hill (s) 15,30 Echipa mobilă 
16,00 Al șaptelea cer (s, ep. 6)

ANTENA I
6,40 Agenția de presă (r) 6.45 

Dimineața devreme 10.00 Știri
10.15 Agenția de presă (r) 10.20 
Iluzii (s, ep. 122) 11.20 Lagardere 
(f.a.) 13.30 Planeta vie (do, ep. 
150) 14,00 Știrile amiezii 14.30 
Foișorul de foc (talkshow) 15.30 
Dallas (s, ep. 150) 16.30 Știri 17.00 
Trei destine (s, ep. 69) 18.00 
Colivia de aur (s, ep. 45) 19.00 
Observator 19.30 Marius Tucă 
Show 21.00 Pericol iminent (s, 
ep. 18) 22.00 Viitorul începe azi 
(s, ep. 40) 23.00 Observator 23,30 
Agenția de presă 23,35 Cuiul din 
pantof (talkshow)

PRO TV
7.00 Bună dimineața, PRO 

TV e al tăul 9,00 Profit (r) 9,10 
Riști și câștigi (r) 9,35 Roata 
norocului (r) 10,00 Tânăr și 
neliniștit (s/r) 10.45 Total Re
call (f/r) 12.55 Știrile PRO TV 
13.00 Iron Eagle I (f.a.) 14,30 
Suflet de femeie (s) 15.15 Tânăr 
și neliniștit (s) 16.00 Cărările 
iubirii (s, ep. 3) 17.00 Știrile PRO 
TV 17.30 Dreptul la iubire (s)
18.15 Știr lie PRO TV 18,20 Riști 
și câștigi (cs) 18,50 Roata 
norocului (cs) 19.30 Știrile PRO 
TV 20.30 The Couch Trip (f.a. ) 

PRO TV 20,00 Specialiștii (s, 
ep.17) 21,00 Academia de 
poliție (s, ep. 20 ) 21,55 Știrile
PRO TV 22,00 Bird (f.a.)

7,00 Uneori avem aripi (s/r)
7.45 Guadalupe (s/r) 8,30 Te 
iubesc (s/r) 9,00 Sărmana 
Maria (s/r) 9,30 Dragostea nu 
moare (s/r) 10,00 Magicianul (f/ 
r) 12,10 Ca la mama Acasă
12,15 Ultima vară (s/r) 13,45 
Dragoste și putere (s/r) 14,45 
Misterioasa doamnă (s/r) 15,30 
Acasă la Teodor Meleșcanu 
16,00 Uneori avem aripi (s)
16.45 Guadalupe (s) 17,30 Ul
tima vară (s) 18,25 Ca la mama 
Acasă 18,30 Sărmana Maria (s) 
‘Concurs 19,05 Dragostea nu 
moare (s) 19,25 Peter Pan (d.a.) 
20,00 Dragoste și putere (s)
20.45 Misterioasa doamnă (s)
21,30 Marile procese și crime 
(do) 22,00 Fotbal. Camp. 
Spaniei (d)

PRIMA TV
7,00 Mecanica distractivă 

(s, ep. 11) 7,30 Campionul 
(d.a.) 8,00 Dragonii zburători 
(d.a.) 8,30 Prințul Valliant (d.a.) 
9,00 Justițiarii (d.a.) 9,30 
Nemuritorul (d.a.) 10,00
Malcolm și Eddie (s) 10,30 Tia 
șl Tamera (s) 11,00 Gregory 
Hines Show (s) 11,30 Lumea 

17,00 Buffy, spaima vampirilor 
(s, ep. 155) 19,00 Prețul corect 
(cs) 19,30 Știrile PRO TV 20,00 
Ally McBeal (s, ep.19) 21,00 
Total Recall (f.a.) 23,00 Știrile 
PRO TV 23,15 Extralarge: 
Moving Target (f.a.)

ACASĂ
7,00 Marile procese și 

crime (do/r) 7,30 Triunghiul 
dragostei (f/r) 9,00 Sărmana 
Maria (s/r) 9,30 Dragostea nu 
moare (s/r) 10,00 De partea 
legii (s/r) 11,30 Fotbal
american 12,00 NBA Action
12.30 Hochei profesionist
13.30 Benetton - F1 14,00 
Galazo - Top Gol Europa 14,30 
Tenisul după Năstase 15,00 
Afară din joc 15,15 Faza zilei
15.30 Fotbal II Calcio (d) 17,30 
Fotbal Bundesliga (rez.) 18,25 
Săptămâna lui... 18,30 
Sărmana Marla (s) 19,00 
Dragostea nu moare (s) 19,25 
D.a. 20,00 Fotbal Camp. 
Spaniei (d) 20,30 Fotbal. 
Camp. Spaniei (d) 21,15 Sport 
la minut 21,30 Fotbal Camp. 
Spaniei (d) 22,30 Cele două 
doamne Grenville (f.a.)

PRIMA TV
7,00 Mecanica distractivă 

(s) 8,30 Prințul Valliant (d.a.) 
9,00 Justițiarii (d.a.) 9,30

22.15 Știrile PRO TV 22.20 
Chestiunea zilei 22.30 Seinfeld 
(s, ep. 167) 23.00 Știrile PRO 
TV / Profit 23.20 Chestiunea 
zilei 23,30 Walker, polițist 
texan (s, ep.11) 0,15 Dosarele 
X (s, ep.11)

AGASA
7.00 Uneori avem aripi (s/r)

7.45 Guadalupe (s/r) 8.30 Acasă 
la... (r) 9.00 Sărmana Maria 9.30 
Dragostea nu moare (s/r) 10.00 
Cele două doamne Greenville 
(f/r) 12,00 De partea legii (s/r)
12.45 Ultima vară (s/r) 14,00 
Dragoste și putere (s/r) 14.45 
Misterioasa doamnă (s/r) 16.30 
Te iubesc (s) 16.00 Uneori avehi 
aripi (s) 16.45 Guadalupe (s)
17.30 Ultima vară (s) 18.30 
Sărmana Maria (s) 19.00 
Dragostea nu moare (s) 20.00 
Dragoste și putere (s) 20.45 
Misterioasa doamnă (s) 21.30 
Surorile (s) 22.30 Hattrick (f. a.)

PRIMA
7.00 Prima oră 10.00 Sport 

Magazin (r) 12.00 Misterele din 
New Orleans (s) 13.00 Focus 13
13.15 Atingerea îngerilor (s) 
14.00 Celebri șl bogați (s) 15.00 
Marla Mercedes (s, ep. 32) 16,00 

lui Dave (s) 12,00 Zona M^ 
13,00 Sport Magazin 14,30 
Motor (mag. auto) 15,00 
Detectivi de elită (s) 16,00 
Pământul: Bătălia finală (s, 
ep.6) 17,00 The Best of Jerry 
Springer 18,00 Focus 18,30 
Viper (s, ep. 44) 19,00 Ca
mera ascunsă (ep. 44) 20,00 
Crocodile Dundee (f.a.) 22,00 
Real TV 22,30 Focus + 23,00 
Fotbal camp. Angliei

HBG>
10.00 Războiul fiarelor: 

Chemarea sălbăticiei 10.30 
Dragă, am micșorat copiii! 
Extraterestrul 11.15 Bubu
ruzele 12.45 Gloria 14.45 
Adevărul lor 16.30 Teren 
primejdios 18.15 Philadelphia
20.30 Con Air-Avionul 
condamnărilor 22.30 Prințe
se de culoare 00.00 Ultima 
bătălie

PRO TV - DEVA
07.50 -08.00 Program 

muzical 08.00-08.45 “No com
ment” și “Vorbiți aici!” 08.30- 
09.00 Desene animate 09.00- 
09.05 Teleshopping 14.00-
15.30 Generația PRO 
(coproducție) 

ANTENA 1-DEYA
09.50-10.00 Știri locale (r) 

10.00-23.30 Antena 1 
București 23.30-00.30 Rondul 
de noapte y

Nemuritorul (d.a.) 10,00 
Malcolm și Eddie (s) 10,30 
Tia și Tamera (s) 11,00 Gre
gory Hines Show (s) 11,30 
Lumea Iul Dave (s) 12,00 
Pierderea inocenței (f/r)
13,30 Cinemagia 15,00 
Vedetele dragostei (s) 15,30 
Legături de familie (s) 16,00 
Rock Hudson - portret în alb 
și negru 18,00 Focus 18,30 
Viper (s, ep. 45) 19,00 Ca
mera ascunsă (ep. 45) 20,00 
Ofițer în Vietnam (f.a.) 22,00 
Frasier (s, ep. 7) 22,30 Focus 
+ 23,00 Fotbal camp. Angliei

HB®
10.00 Indianul din 

dulăpior 11.45 Adolescente 
rebele 13.30 Dragi 

'concetățeni 15.15 Vara 
indiană 17.00 Sentința 18.30 
Forța tăcerii 20.30 Bogus
22.15 Aventură de-o noapte 
00.00 Sălașul viermelui alb

PRO TV - DEVA
07.40 -08.00 Desene ar 

mate 08.00-09.00 Talk sho 
"Ghici cine bate la ușă?” ( 
08.50-09.00 Teleshopping 

ANTENA VDEVj
08.30-09.00 “Plai de cânt 

dor” 09.00-24.00 Antena 
București

Și
1

Focus 16 16.10 Tia și Tamera^ 
(s, ep. 25) 16.35 Malcolm și 
Eddie (s, ep. 30) 17.00 Jerry 
Springer Show 18.00 Focus, 
Meteo, Sport 19.00 Viper (s, 
ep. 46) 20.00 Camera ascunsă 
(div., ep. 46) 20.30 Soția fratelui 
meu (f. a.) 22.00 Poză la minut 
(s, ep. 7) 22,30 Focus +

HB®
10.00 Ziua cârtiței 11.45 

Stargate: Enigma 12.30 Piloți 
de vânătoare 14.30 Războiul 
fiarelor: Jocul păianjenului 
15.00 Batman Forever 17.00 
Al optsprezecelea înger 18.30 
Mr. Jones 20.30 Fortăreața

RRO TV - DEVA
06.45-07.00 Program 

comercial PRO TV Deva 07.00- 
09.00 “Bună dimineața, PRO 
TV e al tău!” 09.10-10.00 Pro
gram comercial PRO TV Deva 
17.00-17.15 Știrile PRO TV 
(coproducție) 22.15-22.30 Știri 
locale

ANTENA VDEVA
16.30 -17.00 Sportul hune- 

dorean 17.00-17.50 Antena 1 
București 17.50-18.00 Știri locale 
18.00-24.00 Antena 1 Bucureyr*

Perioada 9-11 ianuarie

O BERBEC
Aveți grijă, cineva 

încearcă să vă golească 
buzunarele. în probleme 
sentimentale sunteți puțin 
naivi, vă recomandăm să 
nu luați în serios chiar 
fiecare flirt. Mai târziu s-ar 
putea ivi regretele. 
Doamnelor, sunteți foarte 
curioase și receptive față 
de noile cunoștințe. Poate 
că dintr-o astfel de 
legătură se va înfiripa mai 
târziu o prietenie trainică 
sau chiar marea dragoste 
a vieții dumneavoastră.

O TAUR
în dragoste sunteți un 

visător platonic, pierzând 
printr-o ridicare de umeri 
ocazii unice. Iubiți foarte 
mult animalele, totuși nu 
puteți păstra toate 
pisicuțele pe care le primiți 
în dar de la prietenii care 
vă cunosc pasiunea, nu 
dispuneți de suficient 
spațiu în locuință. Evitați 
încheierea unor contracte 
cu implicații materiale. în 
schimb, ziua de astăzi e 
favorabilă ieșirilor în 
societate.

O GEMENI
Un eveniment

neașteptat va aduce 
cheltuieli suplimentare, 
dar nu disperați. în 
februarie vor apărea 
venituri ce vor compensa 
aceste cheltuieli. Un vis vi 
se va împlini, mai ales 
datorită partenerului, chiar 
în cursul după-amiezii sau 
serii. Dacă vi s-a făcut 
până la urmă propunerea 
pe care o așteptați de 
mult, nu dați cu piciorul 
acestei oportunități, 
cedând mult prea ușor.

O RAC
Ziua de azi prezintă un 

mare pericol de 
accidentare, circulați cu 
mai multă precauție decât 
de obicei. Nu vă dezvăluiți 
planurile de viitor, 
deoarece colegii care vă 
invidiază de-abia așteaptă 
ivirea unei ocazii pentru a 
vi le zădărnici. Cine poate 
fi mai îndrăgostit ca dvs., 
cine poate fi mai sensibil 
la frumos ca dvs.?

O LEU
Copiii vă pot provoca 

nenumărate supărări. 
Aceste zile sunt optime 
pentru evaluarea posibili
tăților în domeniul 
profesional. Vă puteți 
aștepta la bucurii din 
partea partenerului, dacă 
sunteți receptiv(ă) la micile 
lui/ei avansuri. Profitați de 
ceea ce viața vă oferă și nu 
ezitați dacă aveți de luat o 
decizie. Incertitudinile se 
transformă în certitudini.

Z> FECIOARĂ
Sunteți romantic și plin 

de sentimente. Este o 
situație ideală, pentru că 
partenerul exact de acest 
lucru are nevoie. Este 
recomandabil să împărțiți 
atribuțiile și responsa
bilitățile cu colegii de 
muncă. Ați intrat într-o 
afacere riscantă care 
promite un profit mare. 
Aveți o fantezie excep
țională, idei originale.

Niciodată nu vă 
mulțumiți cu laude sau 
cu aprecieri subiective.

□ BALANȚA
•

Perioada favorabilă 
continuă, în special a 
celor care trăiesc în zone 
montane. Seara veți 
avea parte de o surpriză, 
iar apoi o veste bună vă 
va face să continuați pe 
alte căi ceea ce ați 
început. Veți petrece mai 
mult timp în doi. Trebuie 
să știți că nu este 
elegant să furi și să te 
folosești de ideile altuia.

O SCORPION
Nu țineți supărarea și 

clarificați lucrurile cu 
partenerul. Până acum ați 
lăsat totul în voia soartei, 
fiți mai îndrăzneți și nu vă 
fie teamă să luați hotărâri 
importante. Luni nu 
faceți anturajul să simtă 
că sunteți într-o pasă 
proastă. Puteți avea 
surprize neplăcute din 
partea șefilor, dar nici în 
familie lucrurile nu merg 
bine.

O SĂGETĂTOR
Vă așteaptă o zi 

excelentă. Prin seducția 
dvs. reușiți să fascinați 
inclusiv pe cei 
considerați glaciali. 
Capacitatea dvs. va fi nu 
doar recunoscută, ci și 
recompensată. Multe 
lucruri le vedeți cu alți 
ochi față de cum le-ați 
perceput înainte cu o 
lună. Nu este sigur că 
greșeala se află în 
partenerul dvs. încercați 
să fiți mai toleranți!

O CAPRICORN
Sunteți dispus(ă) să 

organizați întruniri de 
familie, de prieteni. Toată 
energia v-o consumați 
prin a mulțumi pe alții. 
Dacă cineva vă refuză 
inițiativa, nu vă grăbiți să 
trageți concluzii pripite. 
Multă veselie și încre
dere asupra viitorului. 
Succese în viața 
particulară, creativitate. 
O să fiți de-a dreptul 
încântați de o veste bună 
primită printr-o scrisoare 
sau prin telefon.

2 VĂRSĂTOR
Aveți senzația că ați 

pierdut ocazia de a 
prelua inițiativa în relația 
cu partenerul. Nu e 
exclus să aveți dreptate 
dar, dacă relația e într- 
adevăr atât de 
importantă pentru dvs., 
mai aveți o șansă să vă 
îmbunătățiți poziția. E o 
ocazie bună să faceți 
ordine în casă. V-a slăbit 
puterea de concentrare.

O PEȘTI
Dacă cineva încearcă 

să vă cucerească în 
zilele acestea, s-ar putea 
să nu fie atras atât de 
farmecul dv., cât de 
situația materială sau 
profesională. Fiți 
prudenți, puteți fi 
păcăliți! în zilele care 
urmează veți avea idei 
geniale. Aveți de ales: ori 
vă lăudați cu ele, ori 
încercați să le puneți în 
practică.
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Printr-un Ordin al Minis
terului Sănătății, semnat 
de ministrul Hajdu Gabor, 
s-a aprobat nu cu multă 
vreme în urmă Procedura 
și competențele de acor
dare a unor înlesniri la plata 
obligațiilor datorate Fon
dului special pentru sănă
tate. De ducerea la îndepli
nire a prevederilor sale se 
vor ocupa Direcția gene
rală a bugetului sănătății, 
Direcția de control finan
ciar propriu, direcțiile sani
tare județene și a munici
piului București.

Conform acestui ordin, 
Ministerul Sănătății poate 
acorda următoarele înles
niri: amânări și eșalonări 
la plata contribuției pentru 
Fondul special de sănătate, 
amânări și eșalonări la pla
ta majorărilor de întârziere 
calculate pentru: sumele 
datorate. înlesnirile la plata 
obligațiilor amintite se pot 
acorda pe o perioadă de 
grație de până la 6 luni, ca
re este inclusă în perioada 
pentru care s-au acordat.

Pentru a beneficia de 
ele, la direcțiile județene și 
Direcția sanitară a muni
cipiului București se depun 
cereri, lată și principalele 
elemente pe care trebuie 
să le cuprindă dosarul îna
intat instituțiilor amintite. în 
primul rând, elemente de

Supraviețuirea - țelul 
anului ce a debutat recent

Societatea comercială 
"Univers” SA Deva s-a pri
vatizat în 1995, are ca 
obiect de activitate desfa
cerea de produse indus
triale, dispune de 17 unități 
de desfacere și cuprinde 
84 de angajați. L-am între
bat pe dl Mircea Mugurel 
Păcurari, directorul socie
tății, la începutul recentei 
noastre convorbiri:

La S€ "Univers" SA
Oeva

- Cum merge societa
tea?

- Merge. Am obținut și 
profit, de când ne-am pri
vatizat.

- Nu vă întreb cât.
- Nici nu v-aș spune, 

fiind secretul firmei. Bilan
țul pe 1998 încă nu s-a în
cheiat, dar pe 11 luni avem, 
de asemenea, profit. Am 
avut, la început, 22 de ma
gazine, dar am reorganizat 
rețeaua în vederea eficien- 
tizării acesteia. Menționez 
că în fiecare an de când 
ne-am privatizat, societatea 
a dat dividende la acționari. 
Nu avem datorii către ni
meni, impozitele și taxele 
le-am achitat la timp, în 
condițiile în care am și 
investit.

- Ce adaos comercial 
practicați?

- Maximum 20 la sută 
aplicăm în toate cazurile 
când este posibilă aprovi
zionarea direct de la produ
cători, evitând intermedi
arii. Avem oameni buni, cu 
experiență foarte multă, ata
șați societății și meseriei ce 

identificare a persoanelor 
juridice și fizice (denumire, 
adresă, numărul contului de 
disponibilități), numele, pre
numele și calitatea celor ca
re reprezintă angajatorul. 
Trebuie precizate apoi su
mele datorate distinct, pe 
categorii de contribuții. Men

înlesniri la plata 
obligațiilor datorate 

Fondului special pentru 
sănătate

ționarea acestora este obli
gatorie, chiar dacă se soli
cită înlesnire la plată numai 
pentru unele dintre acestea, 
care sunt restante la data 
cererii.

Cererile mai trebuie apoi 
să cuprindă natura înlesni
rilor solicitate și o succintă 
prezentare a posibilităților de 
realizare a programului pro
pus pentru stingerea debi
telor. în cazul în care s-au 
mai depus cereri, se vor 
menționa datele și nume
rele de înregistrare, iar dacă 
s-au mai aprobat înlesniri se 
va menționa modul în care 
acestea au fost respectate.

Elementele pe care tre
buie să le cuprindă cererile 

o practică. Mai precizez un 
fapt. Aproape toți furnizorii 
noștri sunt din România, la 
import apelăm foarte puțin.

- Privind în viitor, cum 
vedeți anul 1999?

- Sincer vă spun - cu 
îngrijorare. Am pășit în noul 
an cu gândul să supravie
țuim.

- Să supraviețuiască 
SC “Univers”? Atât?

- Atât. Dacă vom obține 
și profit ar fi bine și ne-o 
dorim asta.

- Ce vă îngrijorează, 
die diretor?

- Mai multe. în primul 
rând că se aplică o tactică 
greșită, adică producția con
duce în prezent economia. 
Or, normal ar fi ca - așa cum 
spunea un coleg al dvoastră 
de branșă Cristian Tudor 
Popescu - comerțul trebuie 
să conducă. El să-i spună 
industriei “asta fă, că asta o 
cere societatea". în al doilea 
rând: legislația care nu nu
mai că e deficitară, ci și foar
te încâlcită. în al treilea rând: 
oamenii au tot mai puțini 
bani, iar lichidarea de între
prinderi va crea foarte mulți 
șomeri. Oamenii - mulți abia 
au ce mânca - și renunță la 
ceea ce au neapărată ne
voie. La cele de mai sus se 
adaugă și alte aspecte care 
ne îngrijorează, pe noi cei 
de la SC “Univers” SA. lată 
de ce pentru 1999 ne pre
ocupă supraviețuirea.

Traian BONDOR 

sunt însă mult mai multe. 
Ne referim la numărul dosa
relor de pensionare și pen
tru înscrierea în șomaj de
puse de solicitant în 12 luni 
anterioare cererii, situația 
plății contribuției, data șe
dinței consiliului de admi
nistrație în care a fost ana

lizată cererea și s-a hotărât 
solicitarea înlesnirilor, ulti
mul bilanț contabil, situația 
creditelor etc. Dacă lipsește 
vreunul dintre aceste ele
mente, cererea nu va fi înre
gistrată.

Ordinul mai precizează 
faptul că înlesnirile de plată 
pot fi solicitate și acordate 
atât înaintea începerii execu
tării silite, cât și în timpul 
efectuării acesteia, iar pentru 
creanțele bugetare pentru 
care s-au depus cereri, exe
cutarea silită nu va fi pornită 
sau nu va fi continuată.

Nu trebuie scăpat apoi 
din vedere faptul că, pentru 
stabilirea corectă a sume
lor datorate și cunoașterea

La Depoul din Simeria activitatea este în plină desfășurare
Foto: Traian MÂNU

Chiar dacă starea unor 
(sau mai multor) monumente 
istorice sau de arhitectură es
te departe de ceea ce ar trebui 
și ne-am dori să fie, acestea 
nu sunt lăsate de izbeliște, la 
ele se fac lucrări de cercetare, 
de conservare și restaurare. 
Din nefericire fondurile alocate 
sunt insuficiente față de nece
sități. Sau, în unele cazuri, apa
re și o neînțelegere a impor
tanței și valorii acestor monu
mente sau chiar rea-voință.

între monumentele la care 
s-a lucrat anul trecut sunt mul
te biserici - cum rezultă din 
situația pusă la dispoziție de 
Inspectoratul de Cultură al ju
dețului. Două biserici din lemn 
s-au bucurat de atenție - 
“Sfântu Dumitru", din Bretea 
Mureșană (la care s-a exe
cutat protecția întregului vo
lum) și "Adormirea Maicii Dom
nului" din Lăpugiu de Jos (unde 
s-au făcut lucrări de conser
vare și de restaurare a pe
reților și picturii interioare). Alte 
6 biserici și ansambluri mănăs
tirești din județ au beneficiat de______  

altor aspecte necesare 
luării deciziei, directorul 
direcției sanitare dispune 
efectuarea de controale la 
persoanele juridice și fi
zice care au depus cereri, 
lată ce se are în vedere cu 
ocazia controlului: reali
tatea datelor prezentate în 
cerere, respectarea de 
către solicitant a regle
mentărilor în vigoare pri
vind disciplina financiară, 
existența unor programe 
de restructurare, orice alte 
elemente.

Atât în cazul cererilor 
soluționate favorabil, cât și 
al celor nesoluționate, răs
punsul se comunică solici- 
tanților în termen de 30 de 
zile de la data depunerii ce
rerii. Foarte important este 
și faptul că persoanele fi
zice și juridice beneficiază 
de înlesnirile acordate, cu 
condiția depunerii în ter
men de până la 10 zile de 
la data primirii comunicării 
a unei garanții bancare 
echivalente cu două rate 
eșalonate.

Nu trebuie uitat apoi că 
înlesnirile aprobate își 
pierd valabilitatea și nu 
produc efecte dacă nu au 
fost respectate condițiile și 
termenele în care au fost 
date.

Valentin NEAGU

amenajări exterioare, de refa
cerea acoperișurilor, de restau
rarea pardoselii sau finisarea 
pereților în exterior ori în interior:

..... • 1 1

Starea unor 
monumente 

istorice din județ
“Sf. Nicolae” Densuș, “Cuvioasa 
Paraschiva” Lăpușnic (Dobra), 
“Pogorârea Sf Duh" Ostrov și a 
Cnezilor Cânde Suseni (ambele 
din comuna Rîu de Mori), “Sf. Ni
colae" Ribița și “Adormirea 
Maicii Domnului" Crișcior.

Un monument de interes 
pentru turiștii români și străini 
este Castelul Corvineștilor din 
Hunedoara. Aici s-au făcut cer
cetări arheologice, lucrări de 
conservare, restaurare și con
solidare la bolți și ziduri, reparații 
la geamuri. Cercetări arheolo
gice și conservare s-au tăcut și

CQHRMTOL PraTRU

INNNUUE 1993
General Electric Capital Cor

poration și Banca Portugheză 
de Investiții ar putea fi investitorii 
strategici ai Banc Post.

Bătălia pentru privatizarea 
Banc Post se apropie de final, 
semnarea contractului pentru 
vânzarea cotei de 45% din 
pachetul de acțiuni urmând să 
aibă loc imediat după 15 ianu
arie 1999. Surse guvernamen
tale ne-au declarat că, deși în 
competiție se află trei inves
titori - General Electric Capital 
Corporation, Banca Portu
gheză de Investiții șl General 
Electric Capital International 
Holding, adevărata luptă se 
poartă între primii doi. Potrivit 
acelorași surse, negociatorii 
români nu au agreat ideea ca 
vânzarea a 45% din pachetul 
de acțiuni să fie făcută către 
doi investitori aparținând unui 
singur consorțiu - cum este 
cazul celor două companii 
americane a căror ''mamă'' este 
celebrul General Electric -, ci 
către doi investitori strategici 
diferiți. Și asta deoarece stra

A PERIOADA DI
EVALUARE A ELEVILOR

De la începutul acestei săptămâni, școlarii vor trăi, timp de 3
săptămâni, experiența primei lor perioade de evaluare, după care se 
vor bucura de vacanța intersemestrială dintre 23-31 ianuarie.

Cei din clasele l-IV se pregătesc să mai acumuleze cali
ficative, iar cei din gimnaziu și liceu, note pentru mediile se
mestriale. Și până acum, ei au primit calificative sau note, conform 
principiului notării ritmice, dar ceea ce s-a consemnat în catalog 
a fost rezultatul mai multor ascultări.

Pentru cei mici, învățătoarea va hotărî care dintre calificativele 
cu frecvența cea mai mare reprezintă mai bine pregătirea elevului, 
unul dintre acestea devenind calificativ semestrial. Un elev va fi 
declarat "promovat" la o disciplină, dacă a obținut cel puțin califi
cativul semestrial “suficient".

La cei mai mari, numărul minim de note la o disciplină va fi egal 
cu numărul de ore din planul de învățământ plus 1. La disciplinele 
care au o singură oră pe săptămână, numărul de note pe semestru 
va fi de minimum 3. Tezele, numite mai nou “lucrări de sfârșit de se
mestru", se vor da în primele 2 săptămâni de evaluare, timp de 50 de 
minute fiecare și vor reprezenta doar 25% din media semestrială.

Media semestrială se rotunjește crescător sau descrescător, 
la cel mai apropiat întreg.

Salariul mediu net pe economie
Câștigul salarial mediu nominal brut pe economie, în (una 

noiembrie 1998, a fost de 1.506.330 lei, iar cel net, de 1.191.510 
lei, în creștere cu 2%, respectiv 1,8% față de luna anterioară, 
informează Comisia Națională pentru Statistică (CNS). Raportul 
dintre indicele câștigului salarial mediu nominal net și indicele 
prețurilor de consum (puterea de cumpărare a populației) a fost, 
în noiembrie, de'99,9% față de luna anterioară, de 101% față de 
noiembrie 1997 și de 60,8% comparativ cu octombrie 1990

Rata inflației în luna noiembrie a fost de 1,9%.

la Cetatea Orăștiei, unde s-au 
restaurat ziduri, turnuri și bas
tioane, s-au executat amenajări 
de incintă. Lângă Palatul Magna

Curia - Castel Bethlen, sediul 
Muzeului Civilizației Dacice și 
Romane Deva, au continuat cer
cetările arheologice. Dar s-a și 
restaurat clădirea (pereții, aco
perișul, șarpanta). Și la Curtea 
Nobiliară a Cândeștilor din Rîu 
de Mori s-au desfășurat lucrări 
de cercetări arheologice, de 
conservare și de protecție a 
zidurilor bisericii și castelului.

Castrul roman de la Micia - 
Vețel și Colonia Ulpia Traiana 
Sarmizegetusa sunt monumente 
de arheologie. Atât la castru, la 
așezarea civilă, la terme și la 

tegia de privatizare a Banc 
Post prevede vânzarea cotei 
de acțiuni către doi investitori 
strategici, unul achiziționând 
35 % din acțiuni, iar altul, restul 
de 10%.

La un moment dat, cele do
uă companii americane apar
ținând gigantului General Elec
tric și-au manifestat dorința de 
a negocia pentru cumpărarea 
a 51% din pachetul de acțiuni, 
și nu pentru 45%, așa cum 
prevede caietul de sarcini. 
Partea română a refuzat. în 
acest moment, pentru priva
tizarea Banc Post există, prac
tic, două scenarii: fie General 
Electric Capital Corporation și 
Banca Portugheză de Investiții 
vor achiziționa 45% din acțiuni 
separat (35% și, respectiv, 
10%), fie americanii și por
tughezii vor face o ofertă co
mună, cumpărând împreună 
cota de 45%, urmând apoi ca, 
printr-un acord încheiat între ei, 
să stabilească modul de cola
borare și politica pe care o vor 
adopta. (Al 

amfiteatrul Micia-Vețel cât și în 
colonia de la Sarmizegetusa 
cercetările arheologice au 
continuat și anul trecut, urmate 
de conservare primară și par
țială la ziduri. La cele două si- 
turi arheologice au fost cum
părate 4 ha de teren. Ministerul 
Culturii a alocat în acest scop 
200 de milioane de lei dar s-au 
cheltuit doar 75 de milioane de 
lei deoarece unii proprietari au 
refuzat să vândă iar alții au 
emis pretenții absurde (au ce
rut 100 de milioane de lei pen
tru un ha de teren!).

în acest an vor continua 
lucrările la Castelul Corvineș
tilor Hunedoara, la bisericile din 
Ribița, Crișcior, Densuș, Strei, 
“Sf. Nicolae" din Hunedoara, la 
Palatul “Magna Curia" Deva, 
Ulpia Traiana Sarmizegetusa, 
Sarmizegetusa Regia, Curtea 
cnezială Rîu de Mori, Cetatea 
Orăștiei și Germisara. Volumul 
acestora va fi desigur dimen
sionat de fondurile bănești de 
care județul va beneficia.

Viorica ROMAN
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Maica Tereza și Prințesa Diana - 
personalități care au marcat secolul XX

Weiww va f

Personalitățile care au 
marcat în cea mai mare mă
sură secolul XX sunt, pentru 
britanici, Maica Tereza și 
Prințesa Diana de Wales, 
arată un sondaj de.opinie 
publicat de cotidianul britanic 
The Times, citat de AFP.

Călugăriță de origine al
baneză, fondatoare a unui 
ordin religios, deținătoare a 
Premiului Nobel pentru pace 
în anul 1997, Maica Tereza a 
trecut în neființă în septem
brie 1997, după o jumătate 

de secol de înfăptuire a multor 
opere de caritate în India. 
Maica Tereza a fost cea care a 
întrunit în'cea mai mare mă
sură (25%) sufragiile persoa
nelor intervievate.

Pe cel de-al doilea loc, cu 
17%, în topul celor mai impor
tante personalități care au in
fluențat secolul XX, se află 
Prințesa Diana de Wales, care 
și-a pierdut viața într-un con
troversat accident rutier pe
trecut în Paris în august 1997. 
Pe următoarele locuri s-au cla

sat pastorul american de cu
loare Martin Luther King, asa
sinat în 1968, cu 11% din su
fragii, și președintele sud-afri- 
can Nelson Mandela (9%).

Premierul britanic din pe
rioada celui de-al doilea răz
boi mondial, Sir Winston 
Churchill, a obținut 8%, pă
rintele independenței Indiei, 
Mahatma Gandhi - 5%, în 
timp ce regina Elisabeta a II- 
a a Marii Britanii, Regina 
Mamă și Albert Einstein nu 
au depășit 3%.

Orășelul german Weimar 
va fi capitala culturală euro
peană în 1999, după Salonic în 
1997 și Stockholm în 1998, 
transmite AFP. Evenimentul a 
fost celebrat simbolic, la 1 ia
nuarie, printr-o sărbătoare a 
străzii și inaugurarea unui mu
zeu, în așteptarea numirii ofi
ciale, ce va avea loc în 19 fe
bruarie, în prezența președin
telui german Roman Herzog.

Weimar,-un oraș cu 60.000 
de locuitori, este prima loca
litate din fostul bloc comunist ce 
obține titlul de capitală culturală 

europeană. Weimar nu a avut o 
mare anvergură politică, dar a 
fost un loc preferat de artiști, 
printre care Goethe și Schiller. 
Devenit celebru la 25 de ani, cu 
"Suferințele tânărului Werther", 
Johann Wolfgang von Goethe, 
scriitor, savant și ministru s-a 
instalat în 1775 la Weimar, oraș 
pe care nu l-a mai părăsit până la 
moarte, în 1832. De asemenea, 
numele orașului este asociat cu 
muzica, pentru că aici au locuit și 
au compus Johann Sebastian 
Bach și Franz Liszt, cu filozofia, 
prin Friederich Nietzsche, sau cu 

mișcarea artistică Art Nouveau 
(Jugendstil).

Constituirea primei Repu
blici germane, intrată în isto
rie sub numele de Republica 
de la Weimar, a fost adoptată 
în 1919. în 1999, orașul Wei
mar va sărbători mai multe 
date cheie ale istoriei țării: 
250 de ani de la nașterea lui 
Goethe, a 80-a aniversare a 
Republicii de la Weimar și 
Bahaus, 50 de ani de la fon
darea RFG și RDG, precum 
și zece ani de la reunificarea 
Germaniei.

Paradoxul restaurantului (al lui Harris)
Unul dintre cele mai mari mistere nerezolvate constă și 

în aceea că, într-un restaurant, clientul va fi întotdeauna 
mult mai repede servit când restaurantul este aglomerat 
decât atunci când este pe jumătate gol.

Legea mânecii in ceașcă și a degetului in unt, a lui 
Hartig.

Când cineva încearcă să fie elegant și sofisticat, nu va fi.

Legea lui Hartley
Poți duce un cal la apă, dar dacă poți să-l faci să 

plutească pe spate, atunci ai făcut într-adevăr ceva.
Legile automobilului (ale lui Hartman) sau legea 

defecțiunilor majore
1. Nici o defecțiune minoră nu se întâmplă unei mașini 

în timpul week-end-ului.
2. Nici o defecțiune minoră nu se întâmplă unei mașini 

într-o excursie.
3. Nici o defecțiune minoră nu i se întâmplă unei mașini 

vreodată.
4. Toate defecțiunile sunt totdeauna majore.

Părerea lui Crobe despre memorie
Dacă nu-ți poți aminti, înseamnă că nu era important.

Legea observației, a lui Hart
într-o țară atât de mare ca Statele Unite poți găsi 50 de 

exemple pentru orice.
Selecție de ii ie LEAHU
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[ Turnul Eiffel - vizitat în 1998 de șase milioane de persoane [

Păpușa de ciocolată Nikola a fost 
cel mai mare succes al sezonului 

în Germania

| Turnul Eiffel, monumentul
■ cel mai vizitat din lume, a depă- 
1 șit în 1998, cu un an înainte de 
I cea de-a 110-a sa aniversare, 
| recordul de frecventare, cu 
_ șase milioane de vizitatori, 
I transmite AFP. Recordul pre- 
| cedent era de 5.747.357 vizita- 
I tori, în 1992. în medie, 70 la
■ sută dintre vizitatorii Turnului
\ —

Eiffel sunt străini. Majoritatea 
vizitatorilor (inclusiv francezi) 
sunt europeni (80 la sută), urmați 
de nord-americani (13 la sută). 
Dintre vizitatorii străini, cei mai 
mulți sunt britanici (12 la sută) și 
germani (9 la sută).

în 1998, pentru a primi aces
te șase milioane de vizitatori au 
fost angajate peste 400 de per

soane, care au lucrat 365 de 
zile, de la 9.30 dimineața până la 
miezul nopții. întreținerea monu
mentului, inaugurat în 6 mai 
1889, în cadrul Expoziției Uni
versale de la Paris, costă peste 
o sută de milioane de franci pe 
an (18,2 milioane de dolari). 
Protecția fierului din care este 
construit Turnul necesită con

Regele Carl Gustav al 
Suediei este hotărât să or
ganizeze o uriașă sărbă
toare populară la Palatul 
Regal din Stockholm pentru 
a aniversa trecerea în anul 
2000, a anunțat un cotidian 
suedez, citat de AFP.

Familia regală și cei trei 
copii ai săi, printre care și

STUDIOURILE HOLLYWOODIENE - ÎNCASĂRI DE 
APROAPE ȘAPTE MILIARDE DE DOLARI ÎN 1993

«•

Studiourile hollywood- 
iene au avut încasări de 
aproape șapte miliarde de 
dolari în 1998, numai în 
America de Nord, a anunțat 
publicația Daily Variety, cita
tă de AFP. Această sumă 
este mai mare cu zece pro
cente decât cea înregistrată 
anul trecut. Pentru acest an, 
specialiștii americani pre
văd încasări de peste opt 
miliarde de dolari, datorită 
extinderii producției de filme

sumul a 60 de tone de vopsea | 
la fiecare șapte ani. în fiecare ■ 
an, ascensorul care merge 1 
până în vârf parcurge o sută de | 
mii de kilometri, adică de două | 
ori și jumătate înconjurul lumii. J 
Turnul consumă anual 7,8 I 
MWh energie electrică, iar ilu- | 
minarea sa este asigurată de . 
zece-mii de becuri. ’
. — y

Trecerea în anul 2000 va fi sărbătorita de 

Palatul Regal din Suedia printr-o petrecere uriașa

prințesa moștenitoare Vic
toria, vor invita tineri din în
treaga țară la palat, pentru a 
sărbători împreună Revelio
nul 2000, a anunțat ziarul 

video, care vor fi comerciali
zate pe continentul nord- 
american.

în clasamentul celor mai 
profitabile studiouri conduce 
Buena Vista, cu încasări de 
1,1 miliarde de dolari în Ame
rica de Nord și aproape un 
miliard de dolari în restul lu
mii. Cu doar 15 milioane mai 
puțin, Paramount se clasea
ză pe locul doi. Succesul 
acestui studio a fost asigurat 
în 1998 de filmul lui James

O păpușă de ciocolată, nu
mită Nikola, cu părul lung, 
blond și o rochie mini, roșie, a 
fost marele succes comercial 
al acestei ierni în Germania, 
transmite AFP. Societatea Cari 
Brandt, care fabrică în fiecare 
an 20 de milioane de Moș Cră- 
ciuni de ciocolată, a lansat 
această păpușă, ce se dorea lă 
început “un gag" pentru tineri și 
celibatari. Păpușa a fost mode
lată după silueta celebrei Pa
mela Anderson. Ea a fost nu
mită Nikola, pentru a purta 
amprenta sărbătorilor de iarnă 
și a aminti de Moș Nicolae.

La început, ca încercare, 
au fost fabricate 250.000 de

V

ANUL ACESTA AR PUTEA FI TESTAT 
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Proiectul franco-german 
privind construirea unui reactor 
nuclear al viitorului - EPR (Eu
ropean Pressurized water Re
actor) - va fi pregătit pentru o 
demonstrație "spre sfârșitul 
anului 1999 sau în cursul anu
lui 2000", a anunțat directorul 
general al constructorului fran
cez de reactoare nucleare Fra- 
matome, Dominique Vignon, 
citat de AFP.

"EPR va fi pregătit pentru 
realizarea unei demonstrații 
spre sfârșitul anului 1999 sau 
în cursul anului 2000. O decizie 
vizând începerea lucrărilor de 

Arbetet Nylheterna. Atât pe
trecerea cât și discursul re
gelui vor fi transmise în di
rect, în întreaga țară.

Modul în care se va putea

Cameron, "Titanic”, care a 
avut încasări de 747 milioane 
de dolari pe continentul nord- 
american și de 1,95 miliarde 
de dolari pe piața interna
țională. Pe locurile următoare 
ale clasamentului studiourilor 
hollywoodiene se află War
ner Bros., Sony, Fox, New 
Line, DreamWorks, Miramax, 
Universal, MGM și Polygram.

Cincisprezece filme au 
depășit în 1998 încasări to
tale de o sută de milioane de

exemplare. Succesul a fost 
uimitor. Explicabil: tânăra 
domnișoară are 25 de centi
metri, 175 de grame și costă 
3,5 - 3,9 mărci. Ea a fost vân
dută atât în Germania, cât și 
în Statele Unite, Austria și 
Rusia.

"Pieptul voluptos" a pus 
câteva probleme fabricantului, 
pentru că absorbea prea multă 
ciocolată, a explicat creatorul 
ei. După "puțin regim”, Nikola a 
devenit un adevărat top model. 
“Ea trebuie să rămână un sim
plu amuzament. Este asistenta 
lui Moș Nicolae, nu nevasta, 
nici fiica, nici înlocuitoarea lui”, 
explică el.

construcție ar putea fi luată în 
circa 18 luni", a declarat pre
ședintele întreprinderii publice 
franceze, într-un interviu acor
dat postului de radio RTL. Stu
diat din 1989 în colaborare cu 
constructorul german Siemens, 
EPR urmează să fie cel mai 
puternic reactor nuclear din 
lume (1.750 megawați). în ce 
privește Rusia, care și-a anun
țat interesul de a-și construi pe 
teritoriul său un prototip al 
EPR, Vignon a estimat că 
acest lucru nu va putea avea 
loc "decât cu condiția ca situa
ția din Rusia să se stabilizeze”.

petrece seara de Revelion la 
palatul regal din Stockholm 
și listele cu invitați vor fi sta
bilite de o comisie specială, 
alcătuită din membri ai Curții 
Regale și ai guvernului su
edez. Această comisie se va 
reuni pentru prima dată săp
tămâna viitoare, a anunțat 
cotidianul citat.

dolari. "Armageddon", un 
film care îl are în rolul prin
cipal pe Bruce Willis, a avut 
încasări de două sute de 
milioane de dolari. Un alt 
film, “There’s Something 
About Mary", destul de bla
mat de critica americană, a 
avut un succes-monstru la 
public, reușind să aibă înca
sări mondiale de 325 de 
milioane de dolari, la un 
buget de doar 25 de mili
oane de dolari.
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Expoziție de grafică și pictură deschisa ia Galeria "Apoio ” din Lupeni Actrița cu un bogat palmares

Așa se intitulează expo
ziția de grafică și pictură des
chisă zilele trecute în cadrul 
Salonului de iarnă de la Ga
leria "Apoio” din Lupeni, ex
ponatele aparținând plasti- 
cienilor amatori și profesio
niști din Valea Jiului.

“De la modern la contem
poran” - cum bine remarca 
cunoscutul grafician prof. Iosif 
Tellman într-o simplă dar edi
ficatoare prefațare a expoziției 
- se pot încadra toate pânzele 
așezate cu bun gust de o 
parte și de alta a galeriei.

Cei prezenți la vernisaj, în 
majoritate tineri amatori de 
artă și frumos, au rămas plă
cut impresionați de varietatea 
pânzelor, tema fiind una și 
aceeași - IARNA.

Toate lucrările merită un 
binemeritat BRAVO și 
MULȚAM acelora care în ore
le libere, aplecați cu migală 
asupra șevaletului, imortali
zează prin muncă acea artă, 
ce-n ochii lor și-ai privitorului 
prinde parcă viață aievea.

Și nu întâmplător cele mai 
apreciate de vizitatori au fost

© - Pe mine, spune Hă-
răluță, cel mai mult mă pre
ocupă fericirea soției mele.

- Bravo! Foarte frumos din 
partea ta!

- Și, continuă el, ca să 
descopăr cauza acestei 
fericiri, am angajat un detectiv 
particular...

© O tânără soție naște 
un bebeluș voinic la cinci luni 
de la căsătorie. Mirat de aceas
tă întâmplare, soțul se duce să 
stea de vorbă cu doctorul. 
Acesta îi spune:

- Tinere, nu te alarma. Asta 

pânzele ale căror autori au 
cunoscut de-a lungul anilor un 
binemeritat prestigiu ce a tre
cut granițele Văii Jiului.

Amintindu-i doar pe losif 
Tellman (“Munții", "Manta 
albă"), loan Gall ("Prima ză
padă", “Peisaj"), Valeria Tomșa 
("Nori de iarnă", "Noapte de 
Crăciun”, “Drum în pădure"), 
M. Sâmborean ("Crepuscul”), 
Zaiu Eduard (“Nopțile albe"), E. 
Bencău ("Iarna"), T. Boșneag 
("Peisaj de iarnă") - ale căror 
lucrări de o calitate artistică 
bine creionate, încadrate în 
tematica anotimpului aies de 
organizatorii acestei expoziții, 
sunt edificatoare.

Ca un câștig al vernisajului 
a reținut și debutul tinerei ama
toare Mirela Falticska din Lu
peni "Copacul și iedera", "Zeul 
ancestral” cu tematică religi
oasă realizate pe piele, fiind 
îndelung comentate ca bune 
realizări de către dr. Valeria 
Tomșa, patroana spirituală a 
Galeriei “Apoio”, loan Gall, un 
nelipsit amator al aparițiilor 
expoziționale, Eduard Zaiu, M, 
Sâmborean, E. Bencău.

© - Domnișoară, zice Hara-
lambie, îndrăgostit lulea, mă pricep 
la bucătărie, la spălat vase...

- Regret. Eu mi-aș dori un 
bărbat care știe să tricoteze...

© intr-o seară, un țăran 
stă și fumează, iar nevastă-sa 
coase. La un moment dat ne
vasta îl întreabă:

- Ai auzit că vecina a născut 
un băiețel?

- Treaba ei.
- Dar am auzit că e al tău.
- Treaba mea.
- Atunci, eu mă arunc în 

Mureș.
- Treaba ta.
© - De ce e criză de elas

tic în Albania?
- Pentru că se pregătesc să-și 

lanseze primul satelit artificial....

în încheierea prezentării 
vernisajului, ca o continuare 
a frumoasei seri de iarnă, mi
cuții dar talentații copii mem
bri ai Clubului elevilor din 
localitate îndrumați de prof. 
Augustina lordache au pre
zentat un frumos program 
artistic reținându-se în spe
cial și prezentarea costu
melor de epocă, rod al mi- 
galei aplicării asupra mate
rialelor din care sunt con
fecționate - ca o paradă a 
unui port apus ce parcă se 
vrea scos la lumină din lada 
de zestre a bunicii.

Micuța Diana Vasian, o 
prezență ce se remarcă prin 
naturalețea melodiilor inter
pretate, a făcut și de data 
aceasta să-și câștige sim
patia și admirația celor care 
au umplut până la refuz sala 
galeriei.

Ca o binemeritată răspla
tă a muncii celor mici, dr. 
Valeria Tomșa le-a oferit ca
douri și bani grație sponso
rului Sindicatului liber al minei 
Lupeni.

Eugen POPA

© - Tare îmi place să mă 
duc la repetițiile de la cor, po
vestea Hărăluță nevestei sale. 
De regulă, bem vin sau bere și 
jucăm cărți.

- Și de cântat?
- De cântat, cântăm în 

drum spre casă...
© - Soția dumitale va fi

frumoasă, deșteaptă și bogată, 
îi spune ghicitoarea unui 
bărbat.

- Minunat, dar problema e: 
ce fac cu actuala?

© - Pațru ani am trăit 
printre canibali, povestește un 
vestit călător, pe când se afla 
în vizită la niște prieteni.

- Vai, îmi pare așa de rău, 
dar .noi nu avem decât carne 
de porc, se scuză gazda.

Fără nici o îndoială, prin 
creațiile sale, Maria Schell 
își merită un loc în istoria 
cinematografului - cu atât 
mai mult cu cât ea însăși 
reprezintă o părticică din 
această istorie.

S-a născut la 5 ianuarie 
1926 la Viena. înainte de 
1938 familia emigrează în 
Elveția și aici tânăra fată 
debutează, la 16 ani, în fil
mul “Steinbruch" ("Cariera 
de piatră") - 1942.

După război se reîntoar
ce acasă și devine starul 
ecranului austriac și ger
man în filme cu tentă ro
mantică, cum au fost “Der 
Engel mit der Posamme” 
(“îngerul cu trâmbița”) - 
1948, regia Karl Hartl, cu

internationalr
Paul Horbinger sau “Solange 
Du da Bist” (“Atâta timp cât 
mă vei iubi") - 1953, regia 
Harald Braun, cu Hardy 
Kruger.

PULBERE DEȘTELE^*

Primul său mare succes 
personal a fost rolul doctoriței 
din filmul de război “Die Letzte 
Brucke” ("Ultimul port”) -1954, 
în regia lui Helmut Kauner - 
film pentru care a fost răs
plătită cu premiul "Palme D’or” 
- Cannes 1954. în continuare, 
se impune și pe plan inter
național, turnând în Franța, 
Marea Britanie și Statele Unite.

Este prezentă în “Ger- 
vaise” - 1955, regia Rene 

Clement, în superproducția 
“The Brothers Karamazov" 
(“Frații Karamazov”) -1958, 
regia Richard Brooks, sau 
în western-urile “The 
Hanging Tree” (“Mai presus 
decât aurul") - 1958, regia 
Delmer Daves, alături de 
Gary Cooper și “Cimarron" - 
1960, regia Anthony Mann, 
alături de Glenn Ford.

Alte apariții cunoaște în 
“Simon Bolivar” - 1968, re
gia Alessandro Blasetti - 
alături de fratele său Maxi
milian Schell -și “Inside the 
Third Reich" ("în interiorul 
celui de-al Ill-lea Reich") - 
1987, în regia lui Marvin 
Chomsky, cu Rutger Hauer.

Adrian CRUPENSCH!

CUGETÂKI 

de pretutindeni
■ Banalitate generală: 

Pentru păcatele tinereții plă
tești la bătrânețe. Moneda e 
ata'

■ Din codul arcașilor 
sumerieni: Când n-ai țel 
precis, tragi fără țintă.

■ Din jurnalul unui 
agronom: Se întâmplă să se
meni înțelepciune, bunătate, 
perenitate chiar și acolo unde 
n-a crescut niciodată iarbă.

■ E. Vosarot, umorist 
belgian: Dacă simțurile o iau 
înaintea rațiunii, înseamnă că 
aceasta din urmă se află într- 
o foarte slabă formă sportivă.

■ Se atribuie oraco
lului din Delphi: Clarvăză
torul oracol din Delphi pre
vedea totul, dar nu promitea 
nimic sigur.

■ Din însemnările zeu
lui Bachus: Cu cât îți cunoști 
mai bine capacitatea, cu atât îți 
vine mai greu s-o respecți.

se întâmplă uneori în cazul 
primului copil, dar niciodată 
după aceea...

© - Doctorul m-a con
sultat și mi-a prescris două luni 
liniștite, spune soțul soției.'

- Și te-a pus să-i arăți și 
limba?

- Nu, a fost deajuns dacă i- 
am povestit de-a ta!

© Un automobilist își re
vine după un grav accident. 
Aude:

- Foarfece, ață...
- Sunt atât de grav rănit? 

geme el.
- Nu fiule, îți coasem doar 

aripile...

Pentru prima dată cerneala 
pentru scris a fost fabricată în 
China. Cu cel puțin 3000 de ani 
în urmă egiptenii, asirienii și 
chiar grecii au folosit atât cer
neala roșie, cât și pe cea nea
gră pentru scrierea pe plăci de 
pământ ars, piatră, pergament, 
papirus. La Roma, cerneala se 
producea în cantități mari, fiind 
folosită în special pentru redac
tarea actelor oficiale. Perga
mentele imperiale erau scrise 
doar cu cerneală roșie, consi
derată ca sfântă. La începutul 
Evului Mediu, rețetele de fabri
cație au fost mult schimbate, în 

!><h tânieid
compoziția lor intrând praful de 
aur și argint. De-abia în secolul 
al XVIII-lea, prepararea cernelii 
se face pe baze științifice o dată 
cu introducerea culorilor de ani
lină în procesul de fabricație, 
care i-au mărit stabilitatea și 
soliditatea.

Cu mult înainte de anul 400 
Î.Ch., romanii au folosit în mod 
curent penițele metalice, asemă
nătoare celor de astăzi. în Evul 
Mediu, ele au devenit articole de 
lux deoarece erau confecționate 

din bronz, argint sau aur. Până 
atunci se întrebuințaseră doar 
penițe de trestie și din pene de 
gâscă, de la care vine și numele 
de “peniță".

Penița metalică devine un 
bun la îndemâna tuturor de-abia 
după anul 1802, când germanul 
Wise folosește oțel ca material 
de confecție și mai ales după ce 
englezul John Mitchell își pa
tentează, în 1816, un model de 
peniță care nu se deosebește 
prea mult de cea folosită astăzi.

în antichitate nu se cunoștea 
creionul, pentru scris folosindu- 
se niște stilete de fier, însă nu
mai pentru liniat pergamentul 
sau pentru zgâriat pe tablele 
cerate, metalice etc. începând 
cu secolul al Xl-lea, apar creioa
nele pentru scris pe hârtie, de
numite tot stilete, confecționate 
din plumb, fie sub formă de bu
căți plate, fie din tuburi de piele 
în care se turna plumbul topit. în 
1564, în ținutul Cumberland din 
Anglia se deschid minele de 

grafit, cărbune care a început 
să fie folosit pe scară largă la 
prepararea noilor creioane, 
denumite “creioane de plom- 
bagină."

în 1795, inginerul francez 
Nicolas Jacques Conte reușește 
să prepare creioane în mod arti
ficial, folosind un amestec de 
grafit și argilă. Tot el a avut ideea 
ca să învelească minele de cre
ion în lemn de cedru, metodă 
care s-a răspândit repede în 
toată lumea, păstrându-se astfel 
până în zilele noastre.

Hie LEAHU
--------

i MOLTO
! CANTABILE

ORIZONTAL: 1) Gingaș mesaj 
melodic, transmis pe calea undelor - 
Solistă de primă mărime la "Simfonia 
destinului”; 2) Fagure depozitar al mierii 
învățăturii - Cântăreț estival avut în 
vedere de puști; 3) Partitură originală la 
baletul paparudelor - Specie de mo
luște gasteropode terestre; 4) Tresăl- 
tate ad-hoc Ja executarea unui tril! - 
Tragic laitmotiv supradimensionat la un 
vals celebru; 5) Primi soliști pe scena 
unei opere - Pilot retrograd la nava 
afirmației; 6) Fragment dintr-o ecoseză 
de inspirație rustică - Simbol peren pe 
blazoane moldave; 7) Dirijor galonat al 
unui ansamblu cazon - Verigă de legă
tură prinsă cu cheia franceză; 8) Cer
beri de temut la vechea poartă - Ca
nava muzicală de brodat motive 
sentimentale; 9) Dirijor de seamă al 
unui important grup de voci - Tânăr 
auditor la un solo de caval; 10) As
cultător contemporan al cântecelor de 
aed - Ecouri cotidiene exprimate ale 
unei simfonii fără sfârșit.

VERTICAL: 1) Fideli ascultători ai muzicii de 
cameră - Vechi măsuri de referință la cântare; 2) 
Simfoniile fără dirijor ale entuziasmului - Admis 
incontestabil la proba de îndemânare; 3) Cuib con
fortabil pentru șerpii ingratitudinii - “Glasul roților de 
tren” într-o interpretare presto; 4) Truveri cu traistă ai 
stagiunii hibernale - Ecourile unui refren pe partitura 
tenorilor!; 5) Ordin laconic pentru supușii ogrăzii - 
Laitmotiv sonor al emisiunilor pluviale; 6) Custode de 
mari valori al artei noastre populare - Estrada modernă 
pentru cântece de pahar; 7) Grăunte de polen pe aripile 
timpului - Soliștii șoaptelor perfide, cântând pe strunele 
lașității, 8) Templu profan pentru zeii muzicii - Fluviu de 
coastă în Rusia; 9) Refren de gingaș cântec, șoptit în 
fapt de seară - Solist vocal, vedetă la estradă; 10) 
Dirijori solemni ai mlădierilor vegetale - Sonoritate 
receptată într-un "fortissimo con brio"

DICȚIONAR: ENA, EIA

Reflecția sĂptĂHiÂHii
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IVaslle MOLODEȚ

Dezlegarea careului "La mulți ani" apărut în | 
ziarul nostru de sâmbăta trecută:

1) CONGRATULA; 2) ONOR - PEREN; 3) LORICA ! 
- ARI; 4) IMO - ARAT - V; 5) NACRU - MODE; 6) DS - | 
1ST - RAR; T) ATÂT- AZ - RS; 8) TIC - CRIN - A; 9) ■ 
OCAZII - EAR; 10) REVELIOANE

“Forța unui om de a îndura suferința e imensă și n-ar fi 
dacă noi resurse de speranță, care nasc în sufletul uman 
ca un val îndată ce valurile precedente s-au sfărâmat de 
țărm, n-ar țâșni din adâncuri și nu ne-ar face iarăși 
puternici."

Marin Preda

“Nenorocirea ostenește; 
vânturile nu suflă mereu cu 
aceeași turbare, norocul 
fericiților are un sfârșit. To
tul trece, totul se schimbă; 
omul cu sufletul întreg se 
încrede până la urmă în 
speranță. Deznădejdea 
este lașitate.”

Euripide
“Cel mai frumos dar fă

cut cuiva este speranța." 
Anatole France

“Nu întoarce, din lașitate, 
spatele disperării. Străbate-o. 
Dincolo de ea se cuvine să ne 
regăsim motiv de speranță. 
Mergi drept înainte. Treci pes
te ea. De cealaltă parte a 
tunelului vei da iar de lumină."

Andre Gide
"în toate iernile de sufe

rință gândește-te că va fi, că 
nu poate să nu fie o 
primăvară.”

Nico/ae lorga

I 
I
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Cresc cotațiile obligațiunilor României 
pe piața internațională de capital

Cotațiile obligațiunilor 
emise de România p6 pia
ța internațională de capital 
în anii precedenți, prin Mi
nisterul Finanțelor și Banca 
Națională, au început să 
crească, ceea ce înseam
nă că investitorii străini și- 
au îmbunătățit percepția 
asupra României. "Pe pia
ța de capital, obligațiunile 
românești, emise de BNR 
în 1994, 1995 și 1996 și 
cele emise de Ministerul Fi
nanțelor în 1997, au înce
put să urce", a spus Răs- 
van Popescu, purtătorul de 
cuvânt al Guvernului. El a 
afirmat că dintr-un studiu al 
băncii americane de inves
tiții Morgan Stanley, ai căror 
reprezentanți s-au întâlnit 
cu premierul Radu Vasile, 
reiese că obligațiunile ro
mânești au avut cea mai

1355 de șomeri s-au angajat în urma 
creditării unor întreprinderi mici și mijlocii
Doar 1355 de șomeri s-au 

angajat, în cursul anului 1998, 
la nivel național, ca urmare a 
creditării, în condiții avanta
joase, unor întreprinderi mici 
și mijlocii care creează noi lo
curi de muncă, în situația în ca
re numărul șomerilor înregis
trați la sfârșitul lunii decembrie 
era de aproape un milion, in
formează Ministerul Muncii și 
Protecției Sociale.

Ministerul Muncii și Protec
ției Sociale a prevăzut, pentru 
anul 1998, în bugetul fondului

_________________________  

bruscă scădere în luna au
gust, când s-a înregistrat cri
za dirtRusia, iar de când au 
început să fie adoptate mă
surile de reformă de către 
Executivul român, cotațiile 
obligațiunilor au început să 
urce. Oficialul român a men
ționat că obligațiunile au ur
cat considerabil până la 
86% (din valoarea nominală 
a unei obligațiuni).

Criza din Rusia a dus la 
scăderea cotațiilor până la 
70%, după ce obligațiunile 
românești au mai fost afec
tate pe parcurs de scăderea 
ratingurilor României. Prețul 
obligațiunilor depinde în ge
neral de percepția pe care o 
au investitorii asupra Româ
niei și de randamentul (do
bânda efectivă) pe care îl au 
obligațiunile. Pe piața inter
națională de capital, Româ

pentru plata ajutorului de șomaj, 
suma de 80 de miliarde de lei 
(din care, ulterior, au-fost re
trase 10 miliarde) pentru acor
darea de credite în condiții 
avantajoase întreprinderilor mici 
și mijlocii. în prezent, se deru
lează, prin Banc Post, credite în 
valoare de peste 66 de miliarde 
de lei, bani cu ajutorul cărora au 
fost create 2619 noi locuri de 
muncă, din care 1355 pentru 
șomeri.

Potrivit Legii 65/1997, agenții 
economici care înființează sau 

nia a emis obligațiuni în 
yeni, dolari și mărci 
germane.

în acest an, autoritățile 
române speră să revină pe 
piața internațională de ca
pital, pentru a finanța o 
parte din plata serviciului 
datoriei externe a statului, 
care se ridică la 2,2 mili
arde de dolari. Reintrarea 
pe piața internațională 
este condiționată, însă, de 
încheierea acordurilor de 
împrumut cu organismele 
financiare internaționale - 
FMI, Banca Mondială și 
Uniunea Europeană. Ul
tima ieșire a României pe 
piața internațională de ca
pital a avut loc în 1997, 
când Ministerul Finanțelor 
a emis obligațiuni în va
loare de 600 de milioane 
de măroi germane.

dezvoltă întreprinderi mici și mij
locii sau unități cooperatiste cu 
cel mult 200 de salariați, creând 
astfel noi locuri de muncă, în 
special pentru șomeri, obțin cre
dite în condiții avantajoase, cu 
dobândă redusă. Durata maxi
mă de creditare este de trei ani, 
inclusiv perioada de grație. Spe
cialiștii din MMPS estimează că 
pentru anul 1999 suma pre
văzută în bugetul fondului de 
șomaj pentru acordarea acestor 
credite va fi similară celei din 
anul precedent.

Guvernul va subvenționa 60.000 de 
! locuri la admiterea în învățământul | 
I superior din septembrie 1999 I
■ Executivul a aprobat pen- 
' tru învățământul superior de zi, 
I sesiunea septembrie 1999, 

| subvenționarea a 60.000 de
■ locuri din bugetul de stat, acest 
! număr fiind la nivelul anului 
I precedent, apreciat de spe- 
| cialiști ca cel mai ridicat din 
| ultima perioadă, a declarat
■ agenției MEDIAFAX ministrul 
] Educației Naționale, Andrei 
I Marga. Cele 60.000 de locuri 

| cuprind inclusiv învățământul
| militar (Ministerul Apărării Na- 
I ționale, Ministerul de Interne, 
■ Ministerul Justiției și Serviciul 
| Român de Informații). Pentru 
| învățământul postuniversitar, 
I Guvernul a aprobat alocarea a

Palatul interzis din Beijing

Potrivit afirmațiilor ministrului 
Marga, candidații la concursul de 
admitere în învățământul supe
rior de stat beneficiază de mari 
șanse pentru a deveni studenți, 
ei putând opta pentru locurile 
subvenționate din bugetul de 
stat, pentru locuri cu taxă sau 
pentru învățământul la distanță, 
în care sunt percepute taxe, dar 
mai mici decât în al doilea caz.

Cifra de școlarizare pentru 
locurile de studiu cu taxă este 
aprobată de senatele universi
tare, potrivit experților din Minis
terul Educației, în acest an, nu
mărul acestora fiind dublu față 
de cel scos la concurs anul tre
cut de instituțiile de învățământ 
superior. Tot senatele univer

sitare hătărăsc numărul de ■ 
locuri pentru învățământul la • 
distanță, cheltuieleile pentru I 

aceste forme de studiu ur- | 
mând să fie acoperite din taxe ■ 
și alte surse decât cele de la ! 
bugetul de stat. Marga susține I 
că numărul studenților din sec- | 
torul de stat și particular re- | 
prezintă 7,6 la sută din totalul ■ 
populației școlare, pe când în 1 
țările Uniunii Europene acesta I 

este cuprins între 12 și 18 la | 
sută. Ministerul Educației a distri- | 
buit locurile pe domeniile specia- . 
lizărilor universitare cu convin- I 
gerea că numărul specializărilor | 
va scădea, devenind compatibile | 
cu cererea de calificări de pe ■ 
piața forței de muncă.

450 de milioane lei pentru 
studiul de specialitate 

necesar construirii 
Catedralei Patriarhale

Guvernul a hotărât să 
acorde 540 de milioane de lei 
Episcopiei București, pentru 
studiul de specialitate necesar 
construirii Catedralei Patriar
hale în Piața Unirii din București, 
în parcul din fața Magazinului 

^Unirea. Prin această hotărâre 
șe cere Consiliului Generai al 
Municipiului București să spri
jine atribuirea terenului nece
sar acestei construcții, pe du
rata existenței ei. Ministerul 
Lucrărilor Publice urmează să 
asigure și organizarea unui 
concurs de urbanism în ve
derea amenajării Pieței Unirii.

Eclipsa solară din luna au
gust atrage, pe lângă interesul 
turistic și comercial, atenția 
producătorilor de filme docu
mentare, o companie de pro
ducție cinematografică româ
nească plănuind deja să reali
zeze cu acest prilej, cu sprijinul 
Oficiului Național al Cinema
tografiei (ONC), un film docu
mentar.

“Filmul nostru se va intitula 
“Eclipsa 1999" și va urmări fe
nomenul astronomic din mai 
multe perspective, printre care 
aspectele de psihologie so
cială, teologie, astrologie și 

^fizică", a declarat pentru

MEDIAFAX regizorul Mihai 
Vișinescu, directorul companiei 
româno-amerlcane implicate în 
acest proiect, Televertical Film. 
Vișinescu crede că pe fundalul 
scăderii dramatice în ultima peri
oadă a producției autohtone de 
film publicitar, documentarul ră
mâne o soluție pentru companiile 
de producție cinematografică 
pentru acest gen existând în 
prezent o piață internațională 

foarte bună. Filosofia sa este că 
în România se pot face și docu
mentare “de bine", nu numai din 
cele despre copiii străzii.

Televertical a fost înființată 
în primăvara anului trecut cu 
scopul de a obține bani din pro
ducția de filme publicitare pe 
care să-i reinvestească apoi în 
filme artistice, dar evoluția pieței 
nu a corespuns așteptărilor, în 
ciuda dublării cheltuielilor de 

publicitate în țara noastră. în 
marea majoritate, spoturile pu
blicitare au fost importate o dată 
cu produsele promovate.

Pe lângă “Eclipsa 1999", Tele- 
vertical a obținut anul trecut o 
finanțare ONC de 2,33 miliarde 
de lei pentru un lung metraj ar
tistic intitulat “Proprietarii de 
stele”, după un scenariu de Car
men Firan. Cu un deviz de 4,3 
miliarde, pelicula se află în sta

diu de pregătire, filmările urmând 
să înceapă la jumătatea lunii 
martie, în regia lui Savel Stiopul.

Televertical mai realizează în 
prezent în coproducție cu par
teneri din Australia două seriale 
documentare: "Meserii uitate", în 
12 episoade, și "Peșteri Carpa
tine”, în șapte episoade. Mihai 
Vișinescu a mai realizat în 1995 o 
istorie a cinematografiei mondiale, 
în 21 de episoade, intitulată “100 

de ani de cinema", și în 1997 
ciclul "România și dictaturile ei", 
compus din cinci filme: "Carol al 
ll-lea", "Mișcarea legionară", 
“Antonescu”, “Dej” și “Ceau- 
șescu". Filmele au fost prezen
tate prin intermediul posturilor de 
televiziune TVR, TVR Interna
țional, Antena 1, Tele 7abc și alte 
20 de televiziuni locale.

Televertical Film este o 
companie româno-americană 
deținută în proporții egale de 
Mihai Vișinescu și un investitor 
american de origine română, 
Vasile Tocaciu. Compania a 
înregistrat în 1998 o cifră de 
afaceri de un miliard de lei.

A

SANKT PETERSBURG - 
Catedrala Sf. Isaac, în prezent muzeu
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Cutremur în zona Vrancea
, Un cutremur cu intensitatea de 3,7 grade pe scara J 
■ Richter s-a produs miercuri noaptea, la ora 23,28, în zona ■ 
• Vrancea, informează Institutul Național de Fizică a Pă- > 
1 mântului. Seismul, care a avut, în zona epicentrală, o 1 
, magnitudine de 2 grade pe scara Mercalli, nu a fost J 
i resimțit în regiune și nu a provocat pagube materiale. a
---------------

Conferință de presă
“Afirmație neadecvată, dusă până la nesimțire”

Joi, 7 ianuarie a.c., la Deva 
a avut loc prima conferință de 
presă a PDSR din 1999. Au 
participat parlamentari de Hu
nedoara ai partidului, primari, 
membri ai conducerii organi
zației județene.

încă de la început trebuie 
spus că discuțiile și întrebările 
s-au axat asupra grevei mine
rilor din Valea Jiului.

S-a prezentat un mesaj în 
legătură cu acest eveniment, 
care este “unul de solidaritate 
cu acțiunile legitime ale mine
rilor pentru apărarea dreptu-'* 
rilor constituționale la viață, la 
muncă, la sănătate”.

Din cele spuse de dl Mihail 
Nicolae Rudeanu, președintele 
Consiliului județean al PDSR, a 
reieșit că “toate aceste eve- 
nimete care au loc în prezent 
în județul Hunedoara și în țară 
se datorase actualei guvernări, 
care nu ține cont de situația 
critică socială în care se află 
populația în această iarnă. Mai 
mult interesează problemele 

personale. Este dureros că noi 
românii nu avem posibilitatea azi 
să avem un guvern care să ho
tărască soarta poporului. O ho
tărăsc alții".

S-a mai afirmat că mișcărie 
sociale din Valea Jiului nu sunt 
create și coordonate de cineva, 
ele s-au născut din existența și 
situația grea a minerilor, din lupta 
lor pentru supraviețuire. S-a 
precizat apoi că întâlnirea cu 
ziariștii are și scopul de a arăta 
că la învestirea în funcție pre
ședintele Emil Constantinescu a 
adresat o scrisoare deschisă 
minerilor prin care acuza PDSR- 
ul că în perioada în care a fost 
la putere s-a folosit de capa
citatea de muncă și de forța de 
decizie a minerilor. Or, acum se 
pune întrebarea: “ce dorește să 
facă președintele cu minerii, 
pentru că în 1996 a afirmat că 
nu se va închide nici o mină, că 
minerii vor fi sprijiniți pentru a li 
se ridica nivelul de trai, că mi
nele vor fi retehnologizate".

Multe chestiuni de larg inte

res a adus la cunoștința ziariș
tilor senatorul Doru Gaița, mem
bru al Comisiei Economice a Se
natului României, care s-a depla
sat în Valea Jiului și a discutat 
cu reprezentanții minerilor. în 
esență s-a spus că, după 14 ore 
de discuții cu sindicatele mini
ere, se pot desprinde câteva 
concluzii. Dl senator a pus ac
cent pe ceea ce mulți s-au în
trebat - dacă delegația Comisiei 
economice a avut sau nu abili
tarea de a negocia cu minerii. 
Potrivit principiilor regulamentului 
Senatului, în mod firesc Parla
mentul exercită funcție de con
trol asupra întregii activități sta
tale și a autorităților publice. 
“Controlul parlamentar este una 
din consecințele principiului de
mocratic al reprezentării, iar 
parlamentarii, ca reprezentanți ai 
națiunii, au dreptul și mai ales 
obligația să controleze afacerile 
publice, să asigure binele public 
și apărarea interesului național", 
în aceste condiții, a ținut să pre
cizeze dl senator, delegația s-a 

deplasat în Valea Jiului. Nu â 
fost nevoie de nici un fel de 
abilitare, mandatul alegătorilor 
fiind suficient.

S-a mai arătat că Guvernul 
trebuie să-și asume riscurile 
guvernării, trebuie să-și res
pecte programul de guvernare, 
care în definitiv este dat de 
Parlament. Guvernul trebuie să 
aibă un mandat al Parlamen
tului, nu Parlamentul de la Gu
vern. “Mi s-a părut cu totul ne
adecvată, dusă până la ne
simțire, afirmația că Guvernul 
nu ne-a abilitat să ne ducem 
acolo. Eu nd am nevoie de nici 
o abilitate de la Guvern".

în cadrul conferinței de 
presă au fost abordate și alte 
chestiuni de mare interes. Vom 
reveni asupra celor spuse de 
deputatul Ion Giurăscu, de pri
marii din Brad și Uricani, strict 
legate de ceea ce se întâmplă 
cu mineritul și minerii din jude
țul Hunedoara.

Valentin NEAGU



• Vând pianină 2.500.000 
lei, remorcă auto 500 kg, 
neînmatriculată. Deva tel.

MATRIMONIALE

• Tânăr, 25 ani, cu defect la 
mers, doresc cunoștință în 
vederea căsătoriei cu tânără 
22-30 ani, nefumătoare, di
vorțată sau cu mic handicap. 
Scrieți la Florin June, loc. 
Rapoltu Mare, nr. 100, jud. 
Hunedoara. (6951)

217782 (6099)

• Societate comercială 
vinde la preț avantajos: cen
trale termice și boilere, calo
rifere din oțel, țeavă multistrat 
și fitinguri. Hunedoara, str. 
Dorobanților, 12, tel. 092/ 
701072 (3793)

• Executăm lucrări de con
strucții și acoperișuri, orice tip. 
Tel. 221870 (4471)

• Societate comercială an
gajează șef depozit și opera
tor calculatoare. Tel, 623950, 
092 294320 (6555)

• INTERAMERICAN ASI
GURĂRI angajează persoa
ne sociabile, perseverente 
pentru postul coordonator 
activitate, în cadrul agenției 
Deva. Rugăm cei interesați 
trimiteți C.V. la nr. fax: 01/ 
2107742, 01/7815023.

g+3 DECESE

PIERDERI

VANZARI 
CUMPĂRĂRI

• Vând orice telecomandă 
pentru televizor (120 000), 
video, satelit. 092.368868. 
(2134)

• Vând casă mare, anexe, 
grădină - 70 ari, cu pomi, în 
satul Sîntești, 41,corn. Mar- 
gina, preț avantajos, prefer 
penticostali. (6556)

• Vând apartament 2 ca
mere, Micro 15 și tractor U 650. 
Tel. 281185 (6558)

• Vând spațiu comercial, vad 
excepțional, 100-140 mp, 
Hunedoara. Informații tel. 
247529, 247693, 712765 
(4101)

• Vând autoutilitară Iveco 
Turbo Daily 35/10, 3,5 t, fa
bricație 1986. Tel. 216043. 
(6081)

• Vând 2 buc. VW Passat, 
unul înmatriculat, unul pentru 
piese. Tel. 212036 (6561)

• Vând și montez parbrize 
Deva, Dragoș Vodă, 14. Tel. 
225075 (3320)

• Cumpăr telefoane celu
lare GSM, defecte, sparte, 
blocate sau codate. Tel. 094 
859958 (6071)

• Vând chioșc piața centrală 
și mașină ambalat semiau
tomată. Tel. 219300, 230793, 
orele 8-16. (6554)

• Cumpăr semințe de 
dovleac, preț 7000-8000 lei/ 
kg. Tel. 623297 (4479)

• Vând calculator 286 IBM, 
garanție 6 luni. Tel. 214963.

• Vând frigider 160 litri, 
combină muzicală, preț un 
milion lei fiecare. Tel. 714726 
(3800)

• Pierdut legitimație handi
capat, nevăzător, pe numele 
Oprea Constantin. O declar nulă.

ÎNCHIRIERI

• SC Suinprod SA Orăștie 
închiriază spații. Licitația se 
organizează în data de 20 
ianuarie 1999. (6552)

• Primăria comunei Vețel 
primește urgent oferte, atât 
din partea persoanelor juri
dice, cât și fizice, pentru 
închirierea unui mijloc de 
transport de 12-18 locuri, pe 
traseul Deva-Vețel-Muncelul 
Mic. Informații suplimentare 
la sediul Primăriei Vețel sau 
la telefon 665135.

OFERTE DE 
SERVICII

• Confecționez jaluzele 
exterioare din plastic. Tel. 
094637096 (5370)

• Societate comercială an
gajează distribuitor de pro
duse alimentare, gestionar. 
Condiții:- garanție materială 
solidă, experiență în domeniul 
auto. Tel. 235800, 094 595595 
(6074)

(COMEMORĂRI

• S-a scurs un an de lacrimi 
și dor de când a plecat dintre 
noi scumpa noastră fiică și 
soră

MARIANA-NICOLETA
FRUJA

Slujba de pomenire va 
avea loc duminică, 10 ianu
arie, la Biserica din Lunca. Fa
milia.(4480)

• Se împlinește un an de 
la trecerea în neființă, după 
o grea suferință, a celui care 
a fost un om deosebit

I0AN SUSAN (SUSI)
Odihnă veșnică I Nu te vor 

uita niciodată soția Margareta, 
cu copiii, cumnatul Radu și 
Jeni. (4482)

• Familia reamintește cu 
aceeași durere că la 10 
ianuarie se împlinesc 3 ani 
de la trecerea în neființă a 
celui care a fost

dr. ing. DUMITRU PRICĂ 
din Geoagiu. Dumnezeu să-l 
odihnească (4102)

• Cu adâncă durere în 
suflet, Maria Popa- soție, 
anunță trecerea în neființă a 
celui care a fost

col.(r) VASILE POPA
înmormântarea va avea 

loc duminică, 10 ianuarie 
1999, de la Casa Mortuară 
Deva. Dumnezeu să-l odih- 
nească în pace I (6559)

■ Impresionați profund de 
trecerea în neființă a celui 
care a fost

col.(r) VASILE POPA 
suntem alături de soția 
acestuia Maria Popa, oca
zie cu care îi transmitem 
sincere condoleanțe. Un 
grup de prieteni. (6559)

• Colectivul Direcției de 
Sănătate Publică este alături 
de colega Maria Popa și-i 
exprimă sincere condole
anțe la trecerea în eternitate 
a soțului

col. (r) VASILE POPA
Dumnezeu să-l odihneas

că în pace ! (6559)

• Colectivul Direcției Sani
tare este alături de colega 
Maria Popa la greaua în
cercare pricinuită de pier
derea soțului său

col.(r). VASILE POPA
(6559)

• Colectivul Filialei 
Hunedoara a Automobil 
Clubului Român aduce un 
ultim omagiu celui care a 
fost

col.(r) VASILE POPA
un apropiat colaborator al 
nostru. Suntem alături de fa
milia îndoliată. Dumnezeu 
să-l ierte. (6560)

Romtelecom Hunedoara- 
Deva

Invită abonații la semnarea “Contractului 
cu utilizatorul” zilnic între orele 8 - 20 la 
sediile sale din județ. Informații suplimentare 
se pot obține la telefoanele 204432, 204433.

Vă mulțumim!

TRAGEREA 
SUPER 

LOTO “5/40” 
din 7.01.1999

31 -34-39-4-2-7

TRAGEREA 
EXPRES 

din 7.01.1999

23 -48 -28 -8-2-40

Grupul Școlar Industrial de 
Construcții Montaj Deva 

Str. T. Maiorescu, nr.30 
ANUNȚĂ:

Concurs pentru ocuparea a 2 posturi 
de paznic.

Informații suplimentare la telefon: 625931.

Inspectoratul de Poliție al 
județului Hunedoara

cu sediul în Deva, str. M. Eminescu, nr. 130 -132
organizează în condițiile OG nr. 12/ 93 a 

Regulamentului privind organizarea licitațiilor pentru achiziții 
de bunuri și servicii, republicat în Monitorul Oficial nr. 149/ 
97, și Normele Metodologice nr. 45184/ 96, completate cu 
Normele Metodologice nr. 47735/ 96 ale Ministerului
Finanțelor, licitație publică deschisă fără preselecție în data
de 09.02.1999, ora 10,00, pentru achiziționarea
următoarelor cantităti de prod use:

E> Benzină Premium 220 tone
E> Benzină Regular 80 tone
E> Motorină 80 tone
E> Uleiuri 5 tone
E> Petrol 1,3 tone
E> Unsori 1 tonă
Bonu ri valorice:

E> CO98- 300 milioane lei
G?> CO90- 120 milioane lei
E> Motorină - 100 milioane lei

T
I 
I

I în zilele de 9-10 ianuarie I 

| va fi de serviciu, în munici- | 
Ipiul Deva, farmacia “Salu- . 

taris” din strada Libertății, î 
| nr.113, telefon 218291. |

“Golden Farm" va fi i
1 deschisă în același interval ' 
| de timp în Hunedoara. Adre- | 
■ sa: Bulevardul Republicii, ■ 

nr. 18/2, telefon 717069. (E.S.) J

RȘXT DB

Farmacii de serviciu

Grupul 
Școlar CEB 

Călan 
str. O. Densusianu, 

nr. 11, 

solicită ofertă 
pentru 

lucrări de 
reparații la instalații 
de încălzire;

- proiect realizare 
pentru centrale 
termice proprii.

Depunerea ofertelor 
se va face până in data 
de 20.01.1999. Relații la 
tel. 731002, 730610.

S.C. AVICOLI DEVA S.A.
Convoacă Adunarea Generală a Acționarilor în data de 23.01.1999. ora 10.00. la sediul 

societății situat în localitatea Mintia, str. Principală, nr. 2. județul Hunedoara.
Ordinea de zi este următoarea:

1. Analiza situației economico-financiare a societății și adoptarea măsurilor ce se 
impun:

2. Diverse.
în cazul neîntrunirii cvorumului prevăzut de art. 115 din Lefiea nr. 31/ 1990 republicată, 

ca dată a următoarei convocări va fi 25.01.1999 la aceeași oră și în același loc.
Informații suplimentare se pot obține la tel. 054/ 216120.

Administratorii SC HERBA SA Deva
cu sediu! în Deva, str. Aurel Vlaicu, nr. 25, jud. Hunedoara 

înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J20/ 671/ 1991, în temeiul art. 117 alin 1 
din Legea nr. 31/ 1990, privind societățile comerciale 

CONVOACĂ ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A
ACȚIONARILOR

în data de 25.01.1999, ora 16,00, la sediul societății, cu următoarea ordine de zi:
1. Raport al administratorilor cu privire la activitatea societății și a consiliului de 

administrație pe anul 1998, rezultatele financiare obținute la finele anului (estimative, la 
nivel de balanță).

2. Aprobarea componenței numerice și nominale a consiliului de administrație al 
societății.

3. Revocarea din funcție a cenzorilor și numirea altora.
4. Stabilirea remunerației membrilor consiliului de administrație și a cenzorilor.
5. Modificarea actelor constitutive ale societății, respectiv contractul de societate și 

statutul de funcționare.
6. Stabilirea competențelor consiliului de administrație.
7. Diverse.
Dacă la prima convocare nu se va putea întruni majoritatea prevăzută de statutul 

societății, cea de-a doua adunare generală se va ține în data de26.01.1999, ora 15,00, în 
aceiași ioc și cu aceeași ordine de zi.

Documentele licitației se pot obține contra cost de către 
ofertanții interesați în baza unei scrisori de intenție de 
participare.

Termenul limită de depunere a ofertelor este 8.02.1999, 
ora 16,00.

Relații suplimentare se pot obține la telefon 214433, 
interior 260.----------------------------------------------------------------- -------------- •

/ 
/ 
!
• 
!

f 
!

f 
/ 

/ 

/

SC Haber 
International SA

Organizează concurs pentru ocuparea \
postului de

REPARATOR A.M.C. y
în domeniile: automatizări, presiuni, y

mase, temperaturi
Cererile se depun la biroul Organizare- 

Personal-Salarizare până la data de 15 ianuarie \ 
1999, ora 15. '

Relații suplimentare la telefon 770130, \ 
int.215. ?

SC Rodipet SA societate comercială cu 
capital majoritar de stat, angajează de urgență, 
pe bază de contract de muncă (carnet de muncă),

JLGENȚI COMERCIALI
(de preferință bărbați), salarizare avantajoasă. 
Condiții minime de angajare: studii medii, 
în funcție de posturile disponibile existente și de 

cererile primite, unitatea contactează în aceleași 
condiții prevăzute de lege și colaboratori interni.

Persoanele interesate se vor adresa la sediul 
Filialei RODIPET SA din Deva, str. Piața Gării, nr. 2, tel. 
213007 sau 233178.
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MINERII DIN VALEA JIULUI 
CONTINUĂ GREVA GENERALĂ

(Urmare din pag. 1)

care-i alimentează cu încurajări 
și promisiuni, minerii Văii Jiului, o 
mare parte dintre ei, continuă 
lupta “până la capăt", după cum 
i-a îndemnat marele lor lider. Iar 
mesajele de atașament și 
solidaritate venite de la colegi 
de breaslă din județele 
Hunedoara, Alba și Gorj, dar și 
de la sindicate din alte domenii 
de activitate, precum cel al 
berarilor de la Hațeg (?!), îi 
îndârjesc în acțiunea lor.

Asa cum ne-au comunicat 
colegii de la ziarul “Matinal” din 
Petroșani, ieri, câteva mii de 
mineri, conduși de haiducul 
huilei Miron Cozma, au pontat 
din nou, pentru a cincea zi 
consecutiv, în curtea CNH, 
amenințând că nu vor ceda 
lupta până nu vor obține victoria, 
în acest timp, o delegație a 
LSMVJ, în frunte cu preșe
dintele executiv al Confederației

Guvernul mai drege 
busuiocul

(Urmare din pag. 1)

autorizației de către 
agenții economici auto
rizați să fie prelungit până 
ia 31 ianuarie a.c.

Ca urmare, aplicarea 
noilor reglementări pre
văzute de ordonanța în 
cauză va fi posibilă doar 
ia începutul lunii martie.

De menționat că s-au 
exceptat de ia autorizare

Cum vede PNR reforma
(Urmare din pag. 1)

Ministerul Agriculturii nu 
indică nici un progres in 
organizarea acesteia. De 
asemenea, nu s-a făcut 
nimic, în sensul reformei 
adevărate, privind desfiin
țarea monopolurilor, defi
nitivarea privatizării și 
sprijinul producătorilor 
agricoli. In schimb s-a 
făcut - se arată în 
comunicat - o înlocuire a 
țărăniștilor gavrileșteni cu 
cei mureșeni la nivelul 
AGA al societăților crea
toare de "profit politic”. 
Cu toate că un funcționar 
de calitate se creează în 
8-10 ani, din minister au 
plecat țărăniștii mai vechi 
și au venit alții mai noi. 
“Oricum - se arată - noi

Bugetul pe 1999 în viziunea PUNR
într-un comunicat de 

presă al președintelui 
PUNR, dl prof, univ.dr. 
Valeriu Tabără, sunt 
subliniate câteva
considerații privind pro
iectul bugetului de stat pe 
1999. Pe lângă întârzierea 
cu trei luni a proiectului de 
buget, ceea ce arată 
incapacitatea și neputința 
actualei Puteri de a 
soluționa gravele pro
bleme economice și 
sociale cu care se 
confruntă țara, acesta 

Sindicatelor Miniere din 
România, Victor Bădârcă, se 
afla la București, unde astăzi 
vor începe discuții cu 
secretarul de stat Nicolae 
Stăiculescu.

Revenind din când în când 
la microfon, nervos și tutelar, 
Miron Cozma a făcut apel la 
unitate și apărare a dreptului la 
muncă, îndemnând cu virulen
ță la necumpărarea cotidianului 
local “Matinal", care nu-i 
susține demersurile. Acest 
atac dur la presa independentă 
trebuie să dea de gândit...

Ieri seară, minerii au plecat 
acasă. Miron Cozma i-a 
convocat la continuarea 
grevei luni dimineața, când se 
scontează să li se alăture și 
muncitorii din uzinele de 
preparare, din unitățile 
producătoare de utilaj minier și 
de reparații, salariații din 
sectorul sanitar și studenții din 
Petroșani.

unitățile de comer
cializare situate în 
trenuri, avioane și pe 
nave maritime. Ministrul 
finanțelor crede că noua 
ordonanță va diminua 
evaziunea fiscală și va 
scoate ia ziuă 
comercializarea bău
turilor alcoolice, pro
duselor din tutun și de 
cafea.

credem că până se 
restructurează ministerul, 
dispare definitiv agricul
tura, astfel că ministerul 
își pierde obiectul de 
activitate”.

Cu privire la greva 
minerilor, comunicatul 
spune că PNR nu sprijină 
violența. întrucât curbe de 
sacrificiu s-au făcut timp 
de nouă ani, a sosit 
vremea faptelor reale. 
Capitalismul nu se con
struiește numai demolând, 
ci și construind. Potrivit 
unui vechi proverb 
românesc “nu distrugi un 
drum dacă n-ai construit 
altul”. Ca urmare trebuie 
redată poporului român 
vocația de constructor, 
producător și consumator.

conține prevederi inaccep
tabile, ele evidențiind 
promisiunile mincinoase și 
angajamentele iluzorii ale 
celor ce au înșelat electo
ratul român în alegerile 
legislative din noiembrie 
1996.

în context se spune că: 
“Proiectul Bugetului de Stat 
pe 1999 constituie o rușine 
națională, întrucât nici un 
segment guvernamental nu 
beneficiază de creșteri 
bugetare în raport cu 1998. 
în aceste condiții este de-a

Teatrul de Estradă 
Deva

(Urmare din pag. 1)

capitale începute cu mai bine 
de zece ani în urmă. Care mai 
este stadiul acestora în prezent?

- Fiind vorba de o clădire 
! destul de veche și de șubrezită, 
. au fost necesare într-adevăr
lucrări ample de consolidare, o 
altă importantă parte a lor 
însemnând practic artă 
monumentală, decorațiuni, 
realizate de artiști plastici; iar 
veșnica problemă a constituit-o 
insuficiența fondurilor. Totuși, în 
momentul acesta noi preconizăm 
(ținând seama și de estimările 
constructorului) să începem 
viitoarea stagiune în sediul 
propriu. Dincolo de asta există 
însă o întreagă organizare umană 
care ar trebui (și de multe ori 
reușește) să funcționeze ca o 
echipă.

- Care sunt atunci prioritățile 
în planul artistic propriu-zis?

- Intenția noastră este să 
începem o campanie foarte 
agresivă: în primul rând trebuie 
să aducem aici oameni de teatru 
(în paralel cu o restructurare și o 
redistribuire a posturilor 
existente) și să reorganizăm 
acea parte de impresariat artis
tic, care cuprinde mai .multe 
aspecte.

Pentru angajările de personal 
(actori, balerini, instrumentiști) ne
am propus să mergem noi în 
orașele mari din județele limitrofe 
și să desfășurăm concursurile 
la fața locului. Cât despre 
impresariat, trebuie să avertizăm 
publicul despre ceea ce se va 
întâmpla pe scenă prin tot felul

 

dreptul nedemn și imoral 
ca actuala guvernare să 
vorbească de existența 
unor iluzorii priorități 
naționale, întrucât alo
cațiile bugetare destinate 
învățământului și sănătății 
sunt mai mici decât cele 
din anul trecut. Adevărul 
este că și în segmentele 
naționale prioritare, cum 
sunt învățământul, sănă
tatea, armata și agricul
tura, actuala Putere își 
continuă în mod 
inconștient și imoral doar 
politica sa de lichidare”.

De asemenea se 
constată că: “Actualele 
proiecte de buget nu sunt 
altceva decât o consecință 
directă a dezastrului 
economic și social 
promovat de actuala 
Putere în cei doi ani de 
când se află la guvernarea 
țării. Din păcate acest 
dezastru se accentuează, 
singura politică economică 
promovată de coaliția 
guvernamentală CDR-USD- 
UDMR fiind aceea de 
lichidare a industriei și 
agriculturii românești, de 
creștere a șomajului și 
dispariție a locurilor de 
muncă pentru români, de 
accentuare a gradului de 
sărăcie a populației”.

în continuare se 
subliniază că singurul 
domeniu în care bugetul 
înregistrează creșteri 
semnificative îl reprezintă 
fiscalitatea, taxele și 

de mijloace, să-i stârnim gustul 
artistic. Pe de altă parte, ținând 
seama ca noi am pierdut un 
segment important de public - 
tinerii și maturii, ne-am gândit 
că am putea să edităm 
publicații prin care să educăm 
tineretul, în primul rând, să-i 
formăm și lui gustul artistic.

E important, de asemenea, 
felul cum teatrul intenționează 
pe viitor să-și vândă imaginea, 
fiindcă poate și asta e cauza 
pentru care publicul nu mai e 
atras de mirajul teatrului de 
estradă.

- Ce va pune deci în scenă 
actuala trupă a teatrului în 
perioada următoare?

- Deocamdată vom relua 
unele premiere pentru copii 
(care, din cauza proastei 
organizări, au rămas în acest 
stadiu) - “Cocoșelul 
neascultător" și “Mușchetarii 
Măgăriei Sale" - și concertul 
"Tranzit-show". Pentru luna 
februarie avem în vedere un 
spectacol în colaborare cu 
unele vedete - capete de afiș 
iar în primăvară încercăm să 
montăm o revistă nouă. Pentru 
asta am luat legătura cu autori 
și organizatori de concursuri, 
pentru a putea alege textele 
corespunzătoare profilului 
nostru-, și suntem în căutarea 
unui regizor și a unui 
scenograf. E-adevărat că o 
revistă costă mult - cca 200 
de milioane de lei, pe care va 
trebui să-i obținem din 
sponsorizări, dar, având deja 
câteva semnale bune, noi 
suntem optimiști.

impozitele suplimentare 
percepute devenind 
insuportabile pentru 
populația țării. Ca urmare 
se pune întrebarea: 
“oare, în inconștiența sa 
totală, actuala Putere și-a 
propus să lichideze întreg 
poporul român?”

Având în vedere 
aceste considerente - se 
spune în comunicat - 
PUNR nu va vota în 
Parlament proiectul de 
buget de stat și proiectul 
bugetului asigurărilor 
sociale și va susține toate 
revendicările bugetare 
ale reprezentanților 
salariaților din
învățământ, sănătate, 
armată, industrie și 
agricultură. “Actuala 
Putere trebuie să 
înțeleagă că nu se poate 
guverna țara prin 
minciună și manipulare 
publică. Coaliția guver
namentală CDR-USD- 
UDMR trebuie să-și 
asume întreaga răs
pundere pentru dezastrul 
economic și social în 
care a adus țara în ultimii 
doi ani de zile”.

în finalul comuni
catului de presă se face 
apel la forțele politice 
responsabile din opoziție 
să realizeze o alianță 
electorală națională care 
să asigure asumarea 
guvernării țării la vii
toarele alegeri legislative.

£ 8 ian. 1324-a murit Marco Polo fn. 1254), renumit călător
venețiarx între anii 1271 și 1275 a efectuat prima călătorie în 
China, străbătând alte numeroase țări din Asia, relatând impresiile 
de călătorie într-o lucrare considerată cea mai importantă sursă 
documentară medievală asupra Asiei.

2 10 ian. 1475- are loc lupta de la Vaslui în care Ștefan
cel Mare a înfrânt oastea turcă condusă de Soliman-pașa.

2 12 ian. 1876 - s-a născut, la San Francisco, dramaturgul
și eseistul american Jack London, autor al romanelor “Colț Alb", 
“Lupul de mare", “Martin Eden", “Valea lunii” ș.a., opera sa exercitând 
o puternică influentă asupra literaturii progresiste mondiale, (m. 
1916)

2 12 ian. 1919-au început tratativele pentru elaborarea
Tratatului de pace de la Versailles care a pus capăt primului război 
mondial.

S 13 ian. 1898 - a apărut celebra scrisoare deschisă a lui 
Emile Zola intitulată “J'accuse” în favoarea revizuirii procesului 
intentat căpitanului evreu A. Dreyfuss acuzat pe nedrept de 
trădare.

: 14 ian. 1934 - a murit Ion Cantacuzino. renumit medic și
bacteriolog, întemeietor al școlii românești de microbiologie și 
medicină experimentală.

STA 11 EA MEDIULUI
Valorile medii și maxime 

pentru poluanții gazoși 
analizați (dioxid de azot, 
dioxid de sulf, amoniac și 
fenoli) s-au încadrat în 
perioada 28 dec. '98 - 3 
ianuarie 1999 în limitele 
prevăzute de STAS-ul de 
calitate a aerului 12574/ 
1987. Valorile maxime s-au 
înregistrat pe zona 
Hunedoara la data de 30 
decembrie 1998 pentru 
dioxidul de azot și la data 
de 3 ianuarie 1999 pentru 
dioxidul de sulf, amoniac și 
fenoli.

Pulberile în suspensie 
au valorile medii care se 
încadrează în limita admisă 
de 0,15 mg/mc aer/24h, cu 
excepția zonei Teliuc. Valori 
care depășesc limita 
admisă s-au înregistrat pe 
zona Călan la data de 31 
dec. 1998, Teliuc în data de 
29 dec. 1998 și Mintia-Deva 
la data de 31 dec. 1998. 
Valoarea maximă la acest 
indicator s-a înregistrat pe 
zona municipiului
Hunedoara și depășește 
limita admisă de 3,2 ori.

Pulberile sedimentabile 
se încadrează în limita 

CUM ANUNȚĂM UN 
INCENDIU

Ca urmare a dezvoltării rețelei telefonice mobile, 
Grupul de Pompieri “lancu de Hunedoara” al județului 
Hunedoara precizează:

Posesorii de telefoane mobile care anunță un 
incendiu, trebuie să precizeze localitatea și locul unde 
a izbucnit incendiul. Aceasta, deoarece apelul cu 
numărul 981 prin telefon mobil se formează la 
Detașamentul de Pompieri Deva, indiferent în ce zonă a 
județului se află în acel moment persoana care face 
apel prin telefon mobil.

Vă mulțumim pentru înțelegere.

Deși temperatura aerului va avea valori mai scăzute 
decât în zilele precedente, vremea va fi caldă pentru 
această perioadă. Innorările vor fi mai accentuate în 
nordul și estul țării unde izolat vor fi condiții de 
precipitații slabe, mai ales ploi. în celelalte regiuni, cer 
variabil. Vântul va sufla tare la munte și slab până la 
moderat în rest. Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între - 2 și 1 grad, iar cele maxime între 2 și 10 grade.

admisă de 17,0 g/mp/lună 
la toate punctele de 
control unde se 
efectuează determinări 
săptămânale.

Nivelul radioactivității 
beta globale și al dozei 
gama absorbite se mențin 
în limitele de variație ale 
fondului natural de 
radioactivitate pentru toți 
factorii de mediu analizați: 
aer, șpă brută și potabilă.

Materiile în suspensie 
pe râul Jiu, provenite în 
principal de la unitățile de 
extracție și preparare a 
cărbunelui, au avut pentru 
perioada menționată o 
valoare medie de .546,7 
mg/l și o valoare maximă 
înregistrată la data de 28 
decembrie 1998 de 
1219,0 mg/l.

Raportat la perioada 
anterioară, se constată o 
reducere a cantității de 
materii în suspensie pe 
râul Jiu cu 2458,4 mg/l 
pentru valoarea medie și 
cu '3163,0 mg/l pentru 
valoarea maximă.

Agenția de Protecția 
Mediului Deva
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