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în cadrul reformei în educație, anul acesta a 
fost declarat anul pregătirii personalului didactic. 
Pentru a răspunde acestui deziderat, Ministerul 
Educației Naționale, prin Direcția formarea 
formatorilor și personal - Componenta pentru 
pregătirea profesorilor din cadrul Proiectului de 
reformă a învățământului preuniversitar lansează 
un concurs pentru găsirea celui mai plastic logo 
și pentru definirea profilului profesorului în prag 
de mileniu pe tema ..Cum trebuie să fie profesorul 
capabil să formeze adultul Mileniului III?'

Concursul se lansează pe două secțiuni: 
•literatura și • arta plastică, după cum se 
precizează într-un fax primit la redacție. 
Concursul se adresează deopotrivă elevilor și

studenților, cadrelor didactice, părinților, agenților 
economici, reprezentanților societății civile.

Pentru secțiunea literatură, candidații vor 
alcătui un eseu de maximum 500 de cuvinte, 
tehnoredactat la calculator.

Pentru secțiunea artă plastică, candidații vor 
crea un io sau un desen pe foaie A4.

Lucrările vor fi trimise pe adresa Ministerului 
Educației Naționale, str. Gen. Berthelot, 28-30, 
70738 București, cu mențiunea ,,Pentru 
Componenta Pregătirea Profesorilor".

Data limită de expediere a lucrărilor este 25 
ianuarie 1999 (data poștei).

Toate lucrările vor fi incluse într-un album, iar 
primele 10 lucrări vor fi premiate. (M.B.)

COMPANIA INTERNAȚIONALA 
DE ASIGURĂRI Șl 

REASIGURĂRI METROPOL SA
O societate 

performan 
activă și sigură
Interviu cu dna Violeta Noupatțja, 

vicepreședinte al Companiei Internaționale 
de Asigurări și Reasigurări METROPOL SA, 

purtător de cuvânt al Companiei

COTIDIAN INDEPENDENT APARE LA DEVA

Județul 
Hunedoara

CUVÂNTUL
LIBER

ANUL XI» Nr. 2308 «Sâmbătă, 16 - Duminică, 17 ianuarie

Rep.: Stimată doamnă 
Violeta Noupadja, pentru că re
cent, în presă, au apărut unele 
“răutăți" la adresa Companiei 
METROPOL, vă rugăm să faceți 
un foarte scurt istoric al societății 
pe care o reprezentati.

- SC METROPOL SA a luat 
ființă în anul 1991 în baza Legii 
47/ 1991, fiind prima societate 
de asigurări din România cu capi
tal privat. Are în prezent un 
patrimoniu de peste 60 miliarde 
lei, un capital social vărsat de 11 
miliarde lei, un număr de 42 
sucursale județene, 12 agenții în 
orașe municipii și 41 puncte de 
lucru, toate amplasate în sedii 
proprietate a SC Metropol. A 
creat peste 1500 locuri de 
muncă, a inițiat și școlarizat în 
domeniul asigurărilor peste 1000 
persoane, inclusiv agenți de 
asigurări, majoritatea fiind azi 
angajații noștri.

Rep.: Care sunt "produsele" 
specifice Companiei sau 
domeniile în care activați?

- Produsele noastre, adică 
formele de asigurare pe care le

practicăm în strictă conformitate 
cu legislația românească, sunt 
specifice societăților de 
asigurare din întreaga lume: 
asigurări auto de toate tipurile, 
asistență medicală, asigurări 
de bunuri și garanții, asigurări 
de persoane, asigurări pentru 
transporturi de orice fel, 
terestre, aeriene și navale, 
respectiv toate cele 10 tipuri de 
asigurări prevăzute în legislația 
europeană actuală.

Rep.: Au apărut recent 
într-o publicație din Capitală 
unele comentarii, să le spunem 
doar negative, la adresa 
Companiei Metropol. Cum le 
comentați?

- Ne-au surprins și pe noi 
acele articole calomnioase. 
Desigur, o activitate ca aceea 
desfășurată de Metropol, într- 
o piață concurențială activă, a 
stârnit și adversități. Foarte

A consemnat 
__________ T. VASiLESCU 

(Continuare în pag. 2)

O dată cu aplicarea 
ordonanței de susținere 
a zonelor defavorizate. 

Valea Jiului a 
devenit un 

paradis 
financiar 
românesc

începând cu 14 ianuarie a.c., 
dupăvotul Parlamentului, a intrat în 
vigoare Ordonanța de Urgență a 
Guvernului numărul 24/1998, privind 
regimul zonelor defavorizate. Județul 
Hunedoara are stabilite și aprobate, 
la această dată, două astfel de zone, 
concentrate în jurul industriei 
miniere. Este vorba de Valea Jiului 
și arealul municipiului Brad.

Referitor la posibilitățile de 
aplicare a acestui act normativ, ieri 
a fost organizat la Deva, de către 
Master Business Center în 
colaborare cu Prefectura și Consiliul 
ludețean Hunedoara, un simpozion 
ce a reunit factori importanți din 
județ, implicați în punerea in aplicare 
a Ordonanței: viceprimarii 
localităților din zonele defavorizate, 
reprezentanți ai FPS, Agenției 
Naționale pentru Ocupare a Forței 
de. Muncă și Șomaj, un expert 
PHARE, CCI și alții. Despre ceea 

i ce s-a discutat la seminar vom 
leveni cu informații într-o ediție 

I viitoare a ziprului nostru.(A S.)

Greva generală a minerilor din Valea 
Jiului a mai luat o pauză

ODupă 10 zile de grevă și 
o lună de nemuncă (din 18 
decembrie 1998), bate vântul 
prin buzunarele minerilor; nu 
și prin cele ale liderilor 
sindicali.

O Cele trei runde de 
negocieri ale delegației LSMVJ 
cu conducerea MIC pe pachetul 
celor 30 de revendicări nu au 
adus liniște în tabăra 
protestatarilor.

o Guvernul României 
declară greva ca fiind ilegală;

0 11.000 de mineri au
semnat tabelul de deplasare la 
București; chiar și pe jos.

oCozma Răcoare dă piept 
cu Dejeu Defileu; luptă inegală 
și mai ales inutilă.

ODeși li s-au rezolvat toate 
dorințele, minerii din Gorj au și 
ei chef de grevă; și au venit 
alături de ortacii din Valea 
Jiului.

o O nouă găselniță 
Cozmagonică: 500 de dolari pe 
lună, până la pensie, pentru 
fiecare disponibilizat, în cazul 
lichidării integrale a CNH

Petroșani; dar n-a pus nimeni 
vreodată o asemenea problemă.

^Politicienii se duelează pe 
tema conflictului de muncă din 
Valea Jiului.

Ieri dimineață, minerii Văii Jiului 
s-au prezentat la exploatările în 
care lucrează. Dar nu pentru a 
intra în șut, ci pentru a discuta cu 
liderii de sindicat despre situația 
în care se află de două săptămâni 
și despre ceea ce vor să facă în 
continuare. Conform ordinului 
expres al lui Miron Cozma, la ora 

10 ei s-au reîntâlnit în curtea 
Companiei Naționale a Huilei 
Petroșani, urmând ca împreună 
să decidă dacă vor continua 
lupta, cu deplasarea la București, 
ori se vor întoarce la muncă, iar 
unii la inactivitate plătită pe 10-20 
de luni.

Tot ieri dimineață, repre
zentanții LSMVJ și ai admi
nistrației CNH Petroșani începeau 
a treia rundă de convorbiri cu 
conducerea Ministerului Industriei 
și Comerțului. Ca și în întâlnirile 

precedente, minerii au insistat pe 
neînchiderea întreprinderilor ex
tractive, au solicitat subvenții 
consistente, de aproape 650 de 
miliarde de lei în acest an, și 
majorarea salariilor cu 35 la 
sută, renunțând la două cereri 
importante după gândirea lor - 
demisia ministrului Radu 
Berceanu și a directorilor CNH 
Petroșani. De cealaltă parte, 
răspunsurile au venit direct și 
hotărât, de aplicare a reformei în 
minerit și asigurarea unor condiții 
de reocupare a forței de muncă 
disponibilizate. Chiar în aceste 
zile, Guvernul a adoptat două 
hotărâri privind dezvoltarea unor 
investiții în Valea Jiului în domeniul 
îmbunătățirii alimentărilor cu apă, 
gaz, energie termică și chiar în 
sectorul minier.

Până la orele amiezii de ieri 
nu sosiseră la Petroșani vești 
îmbucurătoare de la negocierile 
delegației minerilor cu 
conducerea MIC. Drept urmare,

_____ Dumitru GHEONEA
(Continuare în pag. 2)

Până !a 28 februarie
TAXA

Băsescu 
este cea de 
anul trecut 

fntr-un proiect de 
hotărâre privind achi
tarea taxei de acces pe 
drumurile publice, 
Băsescu propune 
menținerea taxei de 
an ui trecut, de 50.000 de 
iei pentru cei care 
achită această taxă 
până ia data de 28 
februarie. De ia 1 
martie, taxa ar trebui să 
se indexeze în funcție 
de rata inflației ia acea 
dată.

Subliniind că minis
terul său are foarte 
mare nevoie de bani 
pentru a plăti datoriile 
din anui trecut, di 
Băsescu și-a mani
festat convingerea că 
proiectul său de 
hotărâre va fi adoptat 
de Executiv. (S.C.)

Câteva preciză-; necesare referitoare !a

Ce impozite și taxe plătesc 
contribuabilii în 1999

Interviu cu dl ec. Gheorghe Bltțj, director general al 
Direcfiei Generale a Finanțelor- Publice și Controlului 

Financiar de Stat a județului Hunedoara - Deva

- Spuneți-ne, vă rugăm, die di
rector general, ce a intervenit nou 
în privința stabilirii și plății taxelor 
și impozitelor în anui 1999?

- Așa cum prevăd Ordonanțele de 
Urgență nr. 61 și nr. 62 ale Guvernului 
României, care au fost date la sfârșitul 
lunii decembrie a anului 1998, acestea 
modifică și completează Legea nr. 
189/1998 privind finanțele publice lo
cale și, respectiv, Legea nr. 27/1994 
privind impozitele și taxele locale. în 
esență modificările și completările 
privesc impozitele pe clădirile 
persoanelor fizice și juridice, impozitul 
pe terenuri, taxele asupra mijloacelor 
de transport, autorizațiilor de 
construire pentru lucrările ce se

^autorizează, certificatelor de urbanism

cu avizele respective ș.a în același 
timp sunt de reținut prevederile 
referitoare la obligația declarațiilor de 
impunere a terenurilor și construcțiilor, 
precum și contravențiile ce se aplică 
față de contribuabili ca urmare a 
nedepunerii în termen a declarațiilor 
respective De asemenea, rețin atenția 
unele modificări vizând scutirile sau 
reducerile cu 50 la sută a impozitelor 
și taxelor locale.

Deosebit de important de subliniat 
este faptul ca in această perioadă 
declarațiile să fie depuse de către 
contribuabili împreună cu actele de 
proprietate specificate.

A consemnat 
_________ Nicoiae TÎRCOB 

(Continuare în pag. 2)

La organele fiscale 
teritoriale

CONTINUĂ
DEPUNEREA 

DE DOSA RE Șt 
DECLARAȚII 
întrucât termenele stabilite 

pentru aplicarea prevederilor 
ordonanțelor de urgență nr. 50, 61 
și 62 din 1998 referitoare la 
producerea și comercializarea 
băuturilor alcoolice, a produselor 
din tutun și de cafea precum și la 
impozitele și taxele locale sunt 
destul de-scurte, unele expirând la 
31 ianuarie a.c., s-a luat decizia ca 
organele fiscale teritoriale ale 
Ministerului Finanțelor să aibă 
program inclusiv în zilele nelucră- 
toare, pentru primirea dosarelor și 
a declarațiilor contribuabililor.

Ca urmare, în raport de 
solicitări, sâmbătă 16 și duminică 
17 ianuarie a.c. există posibilitatea 
ca la organele fiscale din județul 
nostru să fie depuse dosare la OU 
nr. 50/1998 și declarații pentru 
stabilirea impozitelor și taxelor pe 
anul 1999. (N.T.)

Greutățile economice se r
resimt și în activitatea 

cinematografelor
Discuție cu dl Viorel Jianu, directorul Filialei 

Interjudețene RA Româniafilm Hunedoara

- Anul abia încheiat a adus în 
activitatea de difuzare a filmelor 
schimbare, reorganizare.

- într-adevăr. Din mai 1998 
funcționăm în actuala structură, în care 
au rămas doar 16 filiale față de 41, câte 
existau anterior în țară. Inițial 
Hunedoara urma să piardă acest statut, 
fiind încorporată județului Arad. Ca 
urmare a intervenției ferme a dlui 
Gheorghe Barbu, președintele 
Consiliului Județean, s-a revenit asupra 
măsurii, Hunedoara a preluat județul 
Gorj, rezultând actuala filială 
interjudețeană cu sediul și conducerea 
la Deva.

- A însemnat această nouă 
organizare o îmbunătățire a 
activității?

- Deși ne desfășurăm activitatea 
într-o zonă cu probleme economico- 
sociale grele și cu masive 
restructurări în perioada actuală, 
filiala a reușit să realizeze o cifră de 
afaceri de circa 2,2 miliarde lei. Am 
încheiat anul cu realizarea profitului 
planificat, ne-am achitat toate 
obligațiile și nu avem datorii nici față 
de angajați nici față de stat. Și s-a 
întâmplat acest lucru deși filiala a 
făcut eforturi deosebite pentru a 
acoperi și cele peste 60 de milioane 
de lei pierderi din perioada anterioară 
ale celor din Gorj.

A consemnat 
Viorica ROMAN 

(Continuare în pag. 2)
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La Geoaqiu Băi 

Tratamentul unor
afecțiuni prin 

acupunctura
Intr-unui din complexele de odihnă și tratament din 

stațiunea Geoagiu Băi a luat ființă, în urmă cu șase luni, 
respectiv la data de 1 iulie 1998, un cabinet de tratament 
prin acupunctură, în care lucrează medici din China. Ne
am deplasat cu câteva zile în urmă aici - respectiv la 
Complexul Borza - pentru a ne documenta, a lua informații 
privind tratamentul unor afecțiuni. Cu toate că era foarte 
aglomerată - ținea și tot felul de evidențe contabile, 
răspundea și la telefonul care suna din țară neîncetat, 
făcea și serviciul de recepție - dna Maria Beschiu ne-a 
furnizat cu amabilitate o seamă de informații. Lucrează 
aici la unul din cabinete din luna decembrie ’98 dr. Wang 
Ecaterina, profesor universitar din Pekin, având în 
tratament 34 de pacienți. “înscriși avem aproximativ 900 
de pacienți. Lucrăm după o planificare prealabilă - spunea 
dna Beschiu. Notăm că bolile de natură reumatică 
reacționează foarte bine la tratamentul prin acupunctură 
(care se face cu ace foarte subțiri din argint și care sunt 
corect sterilizate), unele afecțiuni grave necesitând însă 
foarte multe ședințe. Depinde mult de vechimea bolii, de 
vârsta pacientului. Sunt boli, cum ar fi scleroza în plăci 
sau hemiparezele post a. v.c. care reacționează mai greoi, 
necesită timp îndelungat de tratament. Nu sunt primiți cei 
cu boli grave de inimă sau cu metastaze. Tratamentul se 
face în fiecare zi din săptămână cu excepția zilei de 
duminică. Reținem că există condiții optime de cazare, 
camere de câte 2-3 locuri, dotate cu televizor color, 
frigidere, telefoane, că mâncarea este bună.

Se află în tratament pacienți din județ și din țară. “Sufăr 
de mult timp de hernie de disc - spunea dl Ionel Stoica, de 
37 de ani, din Brașov. De la a doua ședință de acupunctură, 
n-am mai luat tablete. Luam câte două aspirine o dată..." 
“Diagnosticul meu este paralizie pe bază nervoasă de 
ambele părți. ’’ Sunt abia la al treilea tratament. Cred că 
va fi mai bine (dl. loan Hexan - Macea, Arad). Se simțea 
mult mai bine acum, după zece ședințe de tratament, dl 
Andrei Licerdin Alba lulia, care suferă de dureri reumatice 
la picioare și la mâini. “Nu auzeam cu urechea stângă - 
spunea dl Petru Rofdin Zfatna. Azi a fost a șasea ședință 
de tratament și am observat că am rezultate. ” Speranțe 
că se va face bine are și tânărul Daniel Dămoc din Bîrcea 
Mică, suferind de hipoacuzie neurosenzorială. Un caz 
mai deosebit este cel al tânărului Lenhart Gunther din 
Germania, aflat a doua oară aici la tratament. Socrul 
dumnealui ne spunea că în urma unui accident rutier și a 
unei intervenții, acolo în Germania, tânărul a rămas cu 
coloana deplasată, fiind în prezent imobilizat. într-un an 
sau doi ani de zile i s-a spus că se va reface.

Este pregătit aici un al doilea cabinet medical pentru 
tratament și se intenționează să fie invitat încă un medic 
din China pentru a putea face față solicitărilor numeroase.

Estera SÎNA

Solicitarea brâdenilor
Linia Deva - Brad este închisă 

de mai multi ani din cauza 
alunecărilor de teren. Oamenii 
municipiului au cerut și cer, cu 
diferite prilejuri, efectuarea 
lucrărilor de reabilitare a liniei și 

I redeschiderea traseului 
respectiv, acesta fiind foarte im
portant întrucât face legătura 
între Țara Hațegului și Valea 

^Mureșului. Ultima solicitare de 

acest gen îi aparține dlui Aurel 
Benea, primarul municipiului, 
care a trimis un referat 
Guvernului în care este 
cuprinsă și această problemă.

Se speră că în cadrul 
programului ce privește 
zonele defavorizate - iar 
municipiul Brad beneficiază de 
acest statut - va fi îndeplinită 
solicitarea respectivă. (Tr.B.)

(Urmare din pag. 1)

- Ce attce va trebuie să mai 
rețină contribuabilii?

- Față de prevederile 
anterioare când impozitul pe 
clădiri reprezenta 1-1,5 la sută 
asupra valorii acestora, con
form noilor norme asupra 
clădirilor se stabilește un 
impozit în mediul urban de 0,2 
la sută, iar în cel rural de 0,1 la 
sută din valoarea clădirii, 
valoare care se determină pe 
baza normelor din ordonanță. 
Spre exemplu, este de 
menționat că un contribuabil 
care deține un apartament cu 
pereți din cadre de beton armat 
în suprafață de 50 mp trebuie 
să plătească un impozit de 300 
mii lei pe an. Impozitul respectiv 
poate fi plătit într-o singură 
tranșă, până la 15 martie a.c., 
situație în care se aplică o 
reducere de 5 la sută, sau în 
patru tranșe egale, respectiv 
până la 15 martie, 15 iunie, 15 
septembrie și 15 decembrie.

Din cele relatate se 
desprinde că baza de impunere 
a fost schimbată de la 1 -1,51a 
sută la 0,1 -0,2 la sută, calculul 
făcându:se la valorile de piață 
actuale. Impozitul pe teren se 
stabilește în sumă fixă pe mp, 
calculul făcându-se în funcție 
de zonă.

- Cu privire ia taxele 
asupra mijloacelor de trans
port, ce ne puteți spune ?

- Taxele pentru mijloacele 
de transport cu tracțiune 
mecanică care aparțin 
contribuabililor se stabilesc în 
funcție de capacitatea cilindrică 
a motorului, pentru fiecare 500

p------------------------------- ~
(Urmare din pag. 1)

în anul încheiat am cheltuit 
aproape 300 milioane de lei 
pentru lucrări de întreținere și 
reparații, de îmbunătățire a 
confortului la Cinema “Patria" 
Deva, schimbarea soluției de 
acoperiș la Cinematograful 
"Flacăra" Hunedoara (șarpanta 
pe bază de onduline a costat 100 
de milioane de lei). La încheierea 
cu rezultate bune a anului au 
contribuit esențial contractarea 
și difuzarea în rețeaua cine
matografică a unor filme de mare 
succes precum “Titanic", “Arma
geddon", "Godzilla", "Masca de 
fier" sau "Masca lui Zorro".

- Dacă anul trecut s-a 
încheiat cu bine cum credeți 
că va fi cel în care am intrat?

- în condițiile în care Valea 
Jiului și Bradul au fost declarate 
zone defavorizate și în județul 
Hunedoara șomajul a atins cotele 
cunoscute, se resimte și

Ce impozite și taxe plătesc 
contribuabilii in 1999

cmc sau fracțiune de capacitate. 
Pentru un autoturism se plătește 
o taxă de 24.000 lei pe an, 
pentru un autobuz, autocar, 
microbuz sau autocamion de 
orice fel taxa este de 48.000 lei, 
iar pentru un tractor înmatriculat 
în evidențele organelor de poliție 
taxa este de 32000 lei pe an.

- Până când și unde se 
depun declarațiile ?

- Declarațiile se depun până 
la data de 31 ianuarie a.c., în 
condițiile în care nu se schimbă 
acest termen. Depunerea se face 
la organele fiscale teritoriale ale 
Ministerului Finanțelor. în ceea 
ce privește contribuabilii - 
persoane fizice de la sate, 
declarațiile se depun la 
percepțiile rurale, la inspectorii 
teritoriali ai Ministerului 
Finanțelor sau la primării. 
Depunerea se face, prin 
măsurile organizatorice luate, și 
în zilele nelucrătoare.

De subliniat că în cazul 
contribuabililor-persoane fizice 
care nu au înscrise în actele de 
proprietate depuse la organele 
fiscale datele referitoare la anul 
construcției, materialul din care 
este construită locuința și dotarea 
ei cu instalații, aceștia au 
obligația ca în termen de 30 de 
zile de la intrarea în vigoare a 
ordonanței să depună declarații 
de impunere cu elementele 
necesare stabilirii valorii 
impozabile.

- Despre scutiri și 
reduceri de taxe și impozite,

Greutățile economice se resimt și 
în activitatea cinematografelor

activitatea noastră. Lucrul cel 
mai grav este că din 8 
cinematografe câte erau în 
Valea Jiului, în prezent mai există 
doar unul la Petroșani, ultimele 
închise fiind cele din Lupeni și 
Vulcan. Iar în celelalte localități, 
în afara Devei, zilele și 
spectacolele încep să scadă ca 
urmare a reducerii numărului de 
spectatori.

- Ce veți face în aceste 
condiții?

- Având în vedere aceste 
date, conducerea filialei e 
preocupată de îmbunătățirea în 
continuare a repertoriului, de 
stabilirea unei relații mai strânse 
cu școala, întrucât 90 la sută din 
spectatorii noștri sunt elevi, și 
nu în ultimul rând de ridicarea 
nivelului condițiilor de vizionare 
în cinematografe. Vor fi aduse 
la început de an, pe ecrane, filme 

ce putem consemna ?
- Potrivit art. III din OU nr. 

62/ 1998 își încetează 
aplicabilitatea scutirile de 
impozite și taxe acordate în 
temeiul prevederilor art 16 din 
Decretul - lege nr. 61/ 1990, 
art. 23 din Legea nr. 54/1991, 
art. 179 din Legea nr. 109/ 
1996 și art. nr. 16 din Legea 
89/1998. La art. IVdin aceeași 
OU se stipulează că se 
mențin în vigoare scutirile sau 
reducerile cu 50 la sută ale 
impozitelor și taxelor locale 
acordate în baza art. 20 din 
Legea nr. 78/1996, art. 10din 
Legea nr. 114/ 1996, art. 37 
din OG nr. 50/1998, art. 4 din 
OG nr. 27/ 1996 și art. 4 din 
Legea nr. 152/1998.

- Cum s-au modificat 
taxele pentru folosirea 
mijloacelor de publicitate, 
afișaj și reclamă ?

- Contribuabilii care 
folosesc afișe și panouri în 
scopuri publicitare vor plăti 
taxe anuale pe mp cuprinse 
între 325.000 și 650.000 lei. 
în același timp se percep 
taxe și pentru firmele 
instalate la locul executării 
activității, taxa este de 
50.000 - 80.000 lei/an și mp 
sau fracțiune, acestea 
stabilindu-se de către 
consiliile locale pe teritoriul 
cărora se realizează 
publicitatea.

precum “Orașul nebun”, care îl 
are în rolul principal pe John 
Travolta, “Cap Land" cu 
Sylvester Stallone, sau “Afaceri 
necurate", avându-l ca protago
nist pe Van Dame. Acestea 
sperăm să ne ajute în realizarea 
unei rețete acoperitoare pentru 
cheltuielile pe care le facem.

- Filiala nu are și alte 
surse de venituri?

- Ba da. Unele spații le-am 
închiriat, 3 unități schimbându-și 
destinația în sală de bingo, 
depozit, sediu de reprezentanță 
de firmă. Apoi, în aproape toate 
unitățile noastre există spații 
pentru activități comerciale, 
chiriile încasate având partea lor 
de contribuție la acoperirea 
cheltuielilor.

- Revenind la activitatea 
dv, cum vedeți viitorul în 
condițiile concurenței

Greva 
generală a 

minerilor
(Urmare din pag. 1)

Miron Cozma și-a trimis ortacii 
acasă pentru a se odihni două 
zile, urmând ca luni fiecare să 
se prezinte la unitățile lor și să 
stabilească împreună cu liderii 
sindicali ce atitudine vor 
adopta în continuare. în același 
timp, membrii Consiliului de 
coordonare al LSMVJ s-au 
întrunit într-o ședință pentru 
stabilirea viitoarei strategii de 
luptă sindicală, iar cadre din 
conducerea CNH au organizat 
o conferință de presă pe 
aceeași temă a situației grave 
cu care se confruntă la 
această oră mineritul Văii Jiului.

începând de luni, 
18 ianuarie 1999

OFICIUL 
POȘTAL Nil. 1 

DEVA - ÎN NOUL 
LOCAL

După cum am fost 
Informați de la con
ducerea Oficiului Teritorial 
Deva al Poștei Române, 
începând de luni, 18 
ianuarie 1999, Oficiul 
Poștal nr. 1 Deva va 
funcționa în noul local, din 
Bdul Decebal (fostul 
magazin filatelic). Solici- 
tanțll se pot adresa aici 
după programul obișnuit

televiziunii prin cablu, cu 
mulțimea de telenovele?

- Cu toată invazia de filme 
pe canalele tv nu aceasta este 
temerea noastră pentru 
viitorul cinematografelor. Ne 
orientăm după experiența 
Occidentului și Americii, unde 
televiziunile difuzează mult 
mai intens filme și cu toate 
acestea în ultimii 3-4 ani a 
crescut numărul spectatorilor 
în sălile de cinematograf. Și 
asta pentru că un cinefil nu 
așteaptă 3 ani ca să vadă o 
creație cinematografică. Prin 
niște distribuitori iscusiți noi 
reușim să dăm spectatorilor 
noștri numai creații de ultimă 
oră, la 2-3 luni după ce-au rulat 
în SUA. Acesta e un avantaj 
pentru cei ce doresc să fie la 
curent cu noutățile celei de-a 
șaptea arte.

(Urmare din pag. 1)

probabil, respectivele “critici” 
provin, fie de la foști colaboratori, 
roși de cine știe ce patimi ascunse 
sau neîmpliniri, fie din partea unor 
concurenți, în competiție pentru 
cucerirea pieței. Nu cunoaștem 
motivele și nici pe cei care le-au 
alimentat și susținut. O 
nominalizare ar echivala cu 
cunoscuta zicală "hoțul cu un 
păcat și păgubașul cu zece."

Rep.: O altă insinuare este 
aceea că Metropol ar fi în bună 
măsură o “afacere"de familie. Cum 
priviți acest mod de abordare?

- Asemenea răutăți sunt de- 
a dreptul puerile. Cine poate fi 
mai fidel și atașat unei activități 
de firmă, decât un membru de 
familie? Nu dorim să facem 
comparații, dar atât în România 
cât și oriunde în lume se întâlnesc 
multe exemple în care membri de 
familie conduc o firmă sau o 
întreprindere. Important este să 
aibă pricepere profesională. De 
altfel, sunt nenumărate cazuri în 
care respectivele familii pregătesc 
copii sau nepoți pentru preluarea 
ștafetei. Și în România sunt multe 
activități conduse de frați, surori.

O societate performantă,
tată și fiu etc. Prin aceasta nu se 
înalcă nici o lege sau cutumă. Ar 
fi aberant să fie altfel. Soțul meu, 
Joseph Noupadja, este într- 
adevăr de origine cameruneză, 
dar și-a efectuat studiile în Franța, 
tot acolo și-a luat doctoratul în 
științe juridice, lucrând apoi 20 de 
ani ca specialist într-o cunoscută 
societate de asigurări din Franța. 
Personal nici nu cred că o astfel 
de problemă ar merita atenție, 
răutățile pe această temă 
dovedind o manifestare xenofobă, 
de neadmis într-o țară civilizată!

Rep.: Ce ne puteți spune 
despre modul în care Compania 
despăgubește asigurații?

- Este bine să precizăm că 
societățile de asigurare nu sunt 
societăți de binefacere. Sunt o 
rezultantă a dorinței omului de a 
se pune la adăpost de riscuri 
autentice de orice natură; sunt 
organizate și își desfășoară 
activitatea strict în conformitate cu 
legislația în vigoare. Răspunzând 
la întrebare, informăm opinia 
publică asupra faptului că în 
aproape 8 ani de activitate plata 

daunelor cuvenite asiguraților de 
către Compania noastră s-a făcut 
numai în condițiile prevăzute de 
lege. Semnalăm totuși că 
asemenea altor societăți de 
asigurare și Metropol are pe rol 
un număr de dosare de daune în 
curs de verificare, în așteptarea 
unor investigații, sau care necesită 
o hotărâre judecătorească. Dacă 
existența unor astfel de litigii poate 
fi socotit un blam la adresa SC 
Metropol, atunci orice societate 
da asigurări din lume poate fi 
blamată, ceea ce mi se pare o 
absurditate.

Rep.: Cum apreciat) anumite 
“comentarii" privind asigurarea 
“Carte Verde" pentru străinătate 
și plata daunelor la această formă 
de asigurare?

- După cum se știe, asigurarea 
pentru străinătate, prin Carte 
Verde Auto, constituie o 
componentă importantă în 
struetura asigurărilor Compania 
“Metropol și-a început activitatea 
chiar cu această formă de 
asigurare, ajungând repede, la 
acest capitol, în topul societăților 

de asigurare din România. Firesc, 
ne-am câștigat în 8 ani o 
experiență superioară în acest 
domeniu, dar, cum era de 
așteptat, s-au iscat și puternice 
invidii sau adversități, convertite 
în manifestări fățișe de 
concurență neloială și lovituri sub 
centură. în această sferă de 
interese se înscriu și mai vechile 
sau mai noile atacuri ale celor 
“interesați". S-a mai afirmat că 
"Metropol” ar datora asigurătorilor 
externi despăgubiri neachitate de 
2 milioane DM! în fapt, este vorba 
de cuantumul obligațiilor tuturor 
societăților de asigurare din 
România care emit Carte Verde, 
partea scadentă a societății 
noastre, la data respectivă, fiind 
de numai 114.519 DM, datorii în 
prezent onorate. Rezultă cât se 
poate do clar că afirmațiile con
form cărora “România poate 
pierde dreptul de a emite Cartea 
Verde Auto” din cauza Companiei 
Metropol, sunt o grosolană 
diversiune, menită să declanșeze 
o falsă panică între asigurători, 
cât și în relațiile companiei

activă și
noastre cu colaboratorii și 
asigurații săi.

Rep.: Spuneți-ne, pe scurt, 
care este situația actuală a 
Companiei?

- Pornind de la experiența ' 
dobândită, conducerea Com
paniei a orientat efortul 
investițional și de dezvoltare spre 
consolidarea unei puternice și 
stabile infrastructuri organi
zatorice și funcționale în toate 
județele țării, dotată cu moderne 
echipamente electronice de 
calcul, toate în imobilele proprii, 
precum și numeroase alte 
mijloace fixe însumând un 
patrimoniu net do circa 60 miliarde 
lei. Adăugăm la cele de mai sus 
realizările pe anul I998, care 
depășesc cu pesto 20% pe cele 
ale anului 1997. precum și faptul 
că Metiopol și-î achita' perma
nent și la timp toate obligațiile față 
de bugetul de stat și alte instituții 
centrale.

Rep.: Caro este, în con
tinuate orientarea strategică a 
Companiei?

- în ciuda acestor atacuri 
neprincipiale îndreptate împotriva 
SC Metropol, informăm opinia 
publică din țară că actuala 
noastră capacitate economico- 
financiară și tehnico 
organizatorică permite companiei 
să-și desfășoare activitatea la 
paramentri optimi, răspunzând 
tuturor cerințelor și obligațiilor le
gale față de clienții săi. 
Rezultatele bune cu care a 
încheiat anul 1998 confirmă 
încrederea de care Compania 
Metropol se bucură pe piața 
asigurărilor din România, unde 
avem sute de clienți fideli, care 
își reînnoiesc an de an 
contractele cu societatea 
noastră, tocmai pentru că ne-am 
dovedit, în 8 ani, o companie de 
asigurări foarte serioasă, stabilă 
și sigura.

Activitatea noastră se 
desfășoară în continuare în 
același spirit de profesionalism, 
competență și permanentă 
adaptare la cerințele și exigențele 
dienților noștri de la care nimeni 
nu ne poate abate.
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ASIGURĂRI PENTRU PRUFESURI 
CA REFORMA ÎN ÎNVATÂMÂNT NU 

VA PROOUCE ȘOMERIi
Ministrul Educației Naționale, 

Andrei Marga, i-a asigurat pe 
directorii unităților de învățământ 
din Capitală, în cadrul unei întâlniri 
cu aceștia, că reforma în 
învățământ nu va conduce la 
șomaj, indiferent de disciplina de 
învățământ.

Marga a subliniat necesitatea 
introducerii învățământului 
obligatoriu de nouă ani, dar a 
adăugat că punerea în aplicare a 
acestei inițiative este dificilă din 
pricina infrastructurii. El a spus 
că România este printre puținele 
țări care au rămas la vechiul 
sistem de 8 clase.

Referindu-se la învățământul 
preuniversitar privat, ministrul 
Educației Naționale a arătat că, la 
ora actuală, există toate 
reglementările legale necesare 
obținerii acreditării și că acestei 
forme de învățământ îi vor fi 
aplicate aceleași standarde ca și 
învățământului public.

Marga i-a informat pe directorii 
de școli că MEN și-a propus ca în 
1999 să finalizeze investițiile 
începute și neterminate, însă a 
adăugat că acest lucru va 
depinde în mare măsură de 
bugetul care va fi alocat 
învățământului. în acest context, 
Marga a reamintit că în proiectul 
de buget pe acest an MEN a primit

3.5 la sută din PIB, însă a arătat 
că necesarul pentru ca sistemul 
să funcționeze este de cel puțin
4.5 la sută din PIB.

Ministrul Educației a afirmat 
că MEN va iniția, în prima 
vacanță, cursuri manageriale, 
respectiv primul modul de 
formare managerială a 
directorilor de unități școlare. 
Consultanța juridică se acordă 
directorilor instituțiilor de 
învățământ preuniversitar prin 
Direcția de Management din 
cadrul Direcției Generale de 
învățământ Preuniversitar din 
MEN.

în ceea ce privește 
admiterea în învățământul su
perior, ministrul Andrei Marga 
a spus că în 1999 va crește 
numărul de locuri în învățămân
tul de stat, subvenționate de la 

’ bugetul de stat, ajungând la 
60.000. Celelalte două grupe 
vor cuprinde locuri cu taxă 
(număr ce va fi stabilit de 
fiecare facultate în parte) și 
locuri în învățământul la 
distanță.

Una dintre preocupările 
ministerului este aceea privind 
modificarea manualelor de 
istorie, specialiștii acuzând 
faptul că ele conțin multiple 
inadvertențe și erori de fond.

Președintele Bill Clinton i-a trimis Paulei Jones un cec de 850.000 
de dolari, au informat surse de la Casa Albă, citate de AFP.

• Paula Jones îl acționase în justiție pe președintele Statelor Unite 
pentru hărțuire sexuală, faptele reproșate datând din 1991, din 
perioada în care Bill Clinton era guvernator al statului Arkansas.

O reglementare pe cale amiabilă a intervenit, în noiembrie, între 
avocații celor două părți pentru a pune capăt acestei afaceri judiciare 
ce a dat naștere scandalului Lewinsky, în urmă cu un an, ale cărui 
consecințe au dus la deschiderea, în Senat, a procesului de destituire 
a președintelui.

Bill Clinton i-a dat Paulei
Junes cei 85D.0DD de

dulăii să renunțe la pr IES
Avocații Paulei Jones au acceptat să renunțe la acțiunea în 

justiție în schimbul sumei de 850.000 de dolari, o procedură uzuală 
în Statele Unite.

Un responsabil al Casei Albe a precizat că președintele a extras 
suma de 375.000 de dolari din conturile bancare personale ale 
familiei Clinton, iar restul de 475.000 de dolari i-a achitat cu ajutorul 
unei polițe de asigurare.

Fostă angajată a statului Arkansas, Paula Jones, 32 de ani, l-a 
acționat în justiție pe Bill Clinton în urmă cu patru ani, acuzându-l că 
i-a făcut propuneri indecente într-o cameră a unui hotel din Little 
Rock.

Plângerea sa a fost clasată în luna aprilie a anului trecut, dar 
Jones a făcut recurs, în octombrie, împotriva acestei decizii, dând 
noi motive de suspiciune în ancheta de destituire deschisă împotriva 
lui Clinton.

Inițial, pentru a-și retrage plângerea, Paula Jones ceruse 
despăgubiri de 2 milioane de dolari și scuze publice din partea lui Bill 
Clinton. Avocatul președintelui, Robert Bennett, a respins, însă, 
această propunere.

Cea mai mare parte a compensației financiare acordată de Clinton 
Paulei Jones ar urma să servească plătirii avocaților reclamantei. 
Paula Jones a acumulat, în patru ani, datorii de aproape două milioane 
de dolari către avocații ei.

- ------------ = — —.

Facilități la procedura de depunere 
a declarației de impunere a 

proprietarilor de imobile
Administratorii de blocuri pot 

aduce la administrațiile 
financiare cartea de imobil cu 
situația proprietarilor de 
apartamente și pot ridica în 
numele acestora formularele 
gratuite pentru declarațiile de 
impunere, în vederea stabilirii 
valorii impozabile a imobilelor, a 
declarat loan Nicolescu, 
secretar general în Ministerul 
Finanțelor.

“Este o primă măsură care 
sperăm să vină în ajutorul 
contribuabililor", a spus 
Nicolescu.

El a afirmat că în județe nu s- 
au creat aglomerări la serviciile 
de specialitate ale consiliilor lo
cale, ca urmare a obligativității 
persoanelor fizice și juridice de 
a depune pînă la 31 ianuarie 
declarația de impunere a 
imobilului aflat în proprietate.

“în județul Arad sunt 120.000 
de proprietari de locuințe, iar în 
sectorul 2 din București sunt 
130.000 de proprietari. 
Bucureștiul este un caz spe
cial", a adăugat Nicolescu.

O altă măsură luată de 
Ministerul Finanțelor în sprijinul 
persoanelor fizice și juridice 
constă în modul de depunere a 
declarației de impunere, în sensul 
că se acordă posibilitatea 

^depunerii declarației inclusiv prin

poștă, a mai spus Nicolescu.
“Când va primi formularele 

de la administratorul blocului, 
locatarul are două variante: ori 
să vină la administrația 
financiară, să depună per
sonal formularele completate, 
ori să le trimită prin poștă", a 
adăugat secretarul general din 
Ministerul Finanțelor.

De asemenea, programul 
administrațiilor financiare este 
un program potențial cu 
prelungire, de luni pînă vineri 
între orele 8.00-18.00, sâmbăta 
între orele 8.00-16.00, iar 
duminica între orele 8.00-14.00.

Proprietarii de imobile au 
obligația să depună până la 
data de 31 ianuarie 1999 o 
declarație de impunere la 
serviciile de specialitate ale 
consiliilor locale pe raza cărora 
se află imobilul impozabil, 
declarație care trebuie să 
prevadă anul de construcție a 
locuinței aflate în proprietate, 
în cazul nedepunerii pînă la 31 
ianuarie a declarației, 
persoanele respective vor 
primi avertisment, iar după 15 
martie, vor plăti amenzi 
cuprinse între 300.000 și 
750.000 lei. Nedepunerea 
declarației de impunere se 
sancționează cu amenzi, de la 
750.000 la 3 milioane de iei.

ÎN ANUL 
TllECUT, 263 
DE INCENDII 
ÎN CAPITALĂ

Conform unui bilanț 
furnizat de șeful 
pompierilor, în 1998 au 
avut loc în București 263 
de incendii soldate cu 12 
morți și mai mulți răniți. 
Principalele cauze au fost 
improvizațiile la rețeaua 
electrică, generatoare de 
scurtcircuit și coșurile de 
fum nedesfundate. în 
acest sens, generalul 
Stoicheci a anunțat că 
intenționează să propună 
Consiliului Local adop
tarea unei hotărâri care să 
instituie obligativitatea 
pentru cetățeni de a-și 
curăța coșurile de fum. 
Pentru a preveni 
incendiile, Brigada de 
Pompieri a Capitalei are și 
o echipă de inspectori, 
care au descoperit 32.000 
de nereguli și au aplicat 
210 sancțiuni. (A.R. Press)

Porțile de FierI

II devine 
orășel de 
frontieră

Finalizarea, după mai 
bine de 20 de ani, a lucrărilor 
de construcție a sistemului 
hidroenergetic și de navigație 
de la Porțile de Fier II a dat 
naștere unei adevărate 
așezări umane. în prezent, 
Porțile de Fier II, care nu are 
statutul unei localități 
propriu-zise, se află pe In
sula Ostrovul Mare. în zonă 
se găsește un punct vamal, 
mai multe blocuri de 
locuințe, un oficiu poștal, o 
centrală telefonică digitală și 
mai multe magazine 
moderne. Tot aici se are în 
vedere înființarea unei zone 
libere. Conducerea PNȚCD 
Mehedinți este dispusă să 
facă un lobby insistent 
pentru ca Porțile de Fier II 
să devină oraș.

Societățile din agricultură și din 
industria alimentară vor fi privatizate
Pentru a primi cea de-a 

doua tranșă din creditul 
ASAL, Ministerul Agricul
turii și Alimentației (MAA) 
va promova actele norma
tive necesare pentru 
privatizarea societăților din 
agricultură și din industria 
alimentară în prima 
jumătate a acestui an, 
precum și pentru 
reașezarea taxelor vamale 
ta produsele alimentare.

"Am stabilit un calen
dar precis pentru rea
lizarea acestor obiec
tive", a declarat agenției 
MEDIAFAX loan Mureșan, 
ministru! Agriculturii și
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pentru cetățenii români
chiar un an până când va intra efectiv în vigoare", a 
spus Juraj Petricek. El a precizat că guvernul ceh a 
amânat luarea unei decizii, după ce, la un moment 
dat, avusese pe ordinea de zi acest subiect. 
Alinierea la politica UE în materie de vize este 
inevitabilă pentru statele care sunt pe cale să 
devină membre ale forului comunitar.

în momentul de față, cetățenii români care 
doresc să intre pe teritoriul Republicii Cehe nu au 
nevoie de obținerea unei Vize prealabile intrării la 
punctul de frontieră.

Cehia intenționează să introducă vize de intrare 
pentru cetățenii a opt sau zece state, printre care, 
"foarte posibil", și România, dar aceasta nu este o 
urgență pentru guvernul de la Praga, a declarat 
agenției MEDIAFAX, consilierul politic al ambasadei 
cehe la București, Juraj Petricek. Oficialul a afirmat că 
măsura este una de armonizare cu politica în 
materie de vize a Uniunii Europene, organism cu 
care Cehia a demarat negocierile de aderare.

"Chiar dacă o astfel de decizie va fi luată, ea nu 
va fi aplicată imediat, ci vor trece luni de zile sau

Alimentației.
Ultimul obiectiv de 

privatizat și cel mai impor
tant este combinatul 
Comtim Timișoara, unde 
procesul se va finaliza 
până ia sfârșitul lunii iunie. 
Totodată, pentru acce
lerarea privatizării fostelor 
/AS, va fi elaborată o lege 
specială, a menționat 
Mureșan.

Reașezarea taxelor 
vamale se realizează în 
două etape. La sfârșitul 
anului trecut, produsele 
alimentare au făcut 
obiectul unei modificări de 
taxe, respectivele mărfuri 

fiind împărțite în “produse 
sensibile" (carnea de porc 
și de pasăre, zahărul) la 
care au fost menținute 
nivele protecționiste, 
pentru restul produselor 
fiind aplicat un nivel mediu 
de 40%.

Până !a sfârșitul lunii 
martie 1999, taxele vamale 
vor fi aduse ia aproxim-' 
aceiași nivel, adică îi. 
40%.

Programul de credit ai 
Băncii Mondiale pentru 
redresarea agriculturii 
românești (ASAL) a fost 
prelungit cu șase luni, până 
ia 30 iunie 1999.

Decizia conducerii 
Băncii Mondiale a fost 
motivată de progresul 
făcut în ultima parte a 
anului 1998 în restruc
turarea sectorului agricol, 
în special accelerarea 
privatizării agricole cu 
capital de stat.

Până în prezent, din 
împrumutulASAL s-a tras 
o primă tranșă de 200 
milioane, de dolari, în 
septembrie 1997. Cea de- 
a doua tranșă, de 150 de 
milioane dolari, va fi 
eliberată ia finalul 
programului, prevăzut să 
se încheie până ia 30 iunie.

MIG 
invizibil?

Constructorul de 
avioane rus MIG a 
prezentat ministrului rus 
al apărării, Igor Serguiev, 
primul avion militar rus 
invizibil, rezultatul a 12 
ani de cercetări, a 
declarat un purtător de 
cuvânt al societății. 
Aparatul, denumit pentru 
moment cu inițialele MEI, 
potrivit presei rusești, este 
un potențial concurent al 
aparatului american F - 
117, primul avion pe care 
radarul nu îl detectează. 
Decizia dacă acest avion 
va fi sau nu va fi produs 
în serie nu a fost luată 
încă. Până în prezent au 
zburat doar două 
exemplare ale avionului 
al cărui plan a fost prima 
dată elaborat în 1986, 
pentru că proiectul a fost 
abandonat în 1995, din 
cauza lipsei fondurilor. 
(C. R.)

' Declarațiile !i * i
i 
i 
i 
i
i 
i 
i

de * i 
■proprietate,! 

până la i 
31 ianuariei

Depunerea declarațiilor 1 
I pe clădiri și terenuri pentru I 
| cele aflate pe numele |
■ actualilor proprietari se poate ■
■ face până la 31 ianuarie j 
I 1999, când este primul I 
| termen de plată. Nu se aplică |
■ amenzi pentru persoanele ■ 
' aflate deja în evidența ! 

I secțiilor financiare. însă, I 
| pentru persoanele care au |
■ dobândit locuințe, terenuri, i 
! autoturisme, sau au efectuat !

modificări la cele existente, I 
nedepunerea în termen de 30 | 
de zile de la data dobândirii | 
sau modificării se pedep- . 
sește cu amendă între I 
300.000 și 750.000 lei. | 

Persoanele care nu au depus | 
deloc declarația de . 
proprietate și sunt desco- • 
perite de autoritățile | 

financiare vor plăti amendă | 
între 750.000 și 3.000.000 lei.

Creșterea accizelor \ 
ia carburanți va afecta ■ 
prețurile produselor din' 
carne în proporție de 5% I 
până ia 7%. Această f 
creștere a accizelor | 
afectează transportul. 
pentru asigurarea ] 
aprovizionării maga-1 
zineiot și depozitelor din | 
țară. Creșterea prețurilor | 
se va face resimțită.
începând cu iuna ■
februarie. (C.R.) I

L__________________I
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GRILE DE PROGRAM 
REDUTE LA TVR?

Grilele de program ale postului național de televiziune și ale 
Radiodifuziunii ar putea fi reduse, începând cu luna februarie, la 
circa trei ore pe zi, respectiv la 8-9 ore, ca urmare a diminuării cu 
40% a sumelor alocate de la buget pentru plata, în 1999, a 
serviciilor de emisie și transport pe radiorelee, prestate pentru cele 
două instituții de către Societatea Națională de Radiocomunicații.

"Așa cum CONEL întrerupe sau limitează la cota de avarie 
furnizarea curentului electric către agenții economici rău-platnici, 
vom fi și noi obligați să transmitem programele TVR și ale 
Radiodifuziunii Române în limita sumelor de care acestea dispun", 
a declarat agenției MEDIAFAX Șt. Molinaru, directorul general al 
SN Radiocomunicații.

Molinaru spunea că nu se va ajunge la situația de a întrerupe 
furnizarea serviciilor pentru cele două societăți, dar atât TVR cât 
și Radiodifuziunea vor trebuie să își structureze programele în 
corelație cu timpii de antenă pe care îi pot plăti. "încercăm să 
găsim soluții pentru a nu se ajunge la această situație de cotă de 
avarie". "Dacă pentru februarie se anunță o reducere cu 40% a 
banilor pe care cele două instituții îi plătesc Radiocomunicațiilor, 
vom fi nevoiți să gândim, împreună, o reducere a grilei de 
program", a subliniat Molinaru.

în principiu, timpii de emisie ai TVR vor fi reduși de la circa 17 
ore pe zi la trei ore, iar cei ai Radiodifuziunii, de la 20-21 de ore, 
la 8-9 ore pe zi, până la sfârșitul anului 1999.

i Omul este cauza dispariției
I
!
I

i 
i 
i

I 
i
I!
i

multor specii de animale
Omul, și nu o catastrofă climatică, este cauza dispariției a ■ 

peste 85 la sută din speciile de animale mari din Australia, în urmă ' 
cu 50.000 de ani, se arată într-un studiu publicat în revista I 

| Science, citată de AFP. j
I Cercetătorii de la Univervitatea Colorado au studiat în special ■ 
■ cauza dispariției unei păsări mari, "Genyornis newtoni", care nu * 1 
| zbura și se hrănea cu frunze. Acest animal a dispărut din Australia | 

în urmă cu 50.000 de ani, într-o perioadă când schimbările | 
climatice erau moderate și deci nu pot explica fenomenul.

Sfântul Valentin, transmite 
AFP. Timbrul în formă de 
inimă, ca și cel rotund,
constituie o performanță teh
nică, din cauza tăieturii parti
culare a “dinților” săi. El va fi 
vândut sub formă de carnet 
de timbre autocolante sau în 
coliță, la prețul de trei franci, 
în două versiuni: una 
reprezintă un trandafir, iar în 
cealaltă apare de mai multe 
ori expresia “Je t'aime" (te 
iubesc), printre steluțe aurii.

Timbrul Cupei Mondiale la 
fotbal a depășit toate recor
durile de vânzare, cu 120 de 
milioane de exemplare vân
dute înainte de începerea 
Campionatului și alte 14 mili
oane vândute după victoria 
echipei naționale a Franței și 
purtând inscripția “Champion 
du monde”.

Un timbru de colecție se 
vinde de obiceKîn 6-10 mili
oane de exemplare. Prece
dentul record aparținea tim
brului “De Gaulle”, apărut în 
urmă cu câțiva ani, vândut în 
40 de milioane de exemplare.

Timbrul în formă de inimă 
va avea un tiraj de 60 de mili
oane de exemplare și va fi 
disponibil tot anul, spre deo
sebire de celelalte timbre de 
colecție, care sunt retrase de 
pe piață după șase luni.

în schimb, acea perioadă corespunde apariției în Australia a I 
primilor aborigeni. Aceste populații sunt de fapt cauza dispariției | 
păsării, dar nu pentru că ar fi vânat-o, ci pentru că au ars vegetația ■ 
care constituia baza hranei animalului. *

Această ipoteză susține teoria care spune că anumite specii | 
| au dispărut în cuaternar (1,8 milioane de ani în urmă) nu din cauza | 
^chimbărilor climatice, ci activității distructive a omului.

Rațele și gâștele românești - 
pericol pentru recolta de grâu a 

Bulgariei
Cârduri de gâște și rațe din 

România trec zilnic Dunărea și 
devastează terenurile de grâu 
încolțit de lângă orașul bulgăresc 
Silistra, relatează cotidianul "24 
ceasa”, citat de corespondentul 
MEDIAFAX la Sofia.

Agricultorii bulgari se plâng 
că rațele și gâștele din Româ
nia pun în pericol viitoarea re-

■ coltă deoarece scot tulpinile de
■ grâu încolțit cu tot cu rădăcină.

Localnicii au încercat să îi 
; alunge pe "invadatori", însă aceș

tia nu se tem de nimic. “Toată 
I ziua încercăm să le speriem, 
, agitând stegulețe cu cârpe colo- 
| rate, însă degeaba. Am senzația 

că românii le-au dresat”, s-a 
plâns cotidianului bulgar “24 
ceasa" unul dintre localnici.w». -- __

Membrii asociației locale 
de vânători au amenințat că 
vor împușca toate gâștele și 
rațele venite din România dacă 
acestea mai atacă terenurile cu 
grâu încolțit.

Sătenii bulgari cred că 
aceste păsări de curte au fost 
silite de români să treacă Du
nărea. Când rămân flămânde, 
gâștele și rațele sunt capabile 
să zboare câteva zeci de kilo
metri în căutarea hranei.

Localnicii se tem că ata
curile prelungite ale “invadato
rilor cu pene" veniți de peste 
Dunăre vor declanșa o nouă 
criză a grâului, e drept mult 
mai mică decât cea care a 
zguduit Bulgaria în iarna lui 
1996/1997.

’ MAMELE NU AU SE%
De 30 de ani încoace, moda feminină s-a emancipat, fără a se 

mai sinchisi de conformism, dezvoltându-și dimensiunea de 
confort în detrimentul unor prejudecăți înrădăcinate de secole.

Și asta mulțumită unor îndrăznețe, despre care cu greu se 
poate afirma că aparțin sexului slab, femei care au știut să 
demonstreze că au o forță de caracter mai puternică decât a 
multor bărbați.

Astăzi femeile se îmbracă atât în pantaloni lungi și scurți cât 
și în fuste de toate lungimile sau lărgimile, demonstrând prin 
aceasta că hainele nu au sex, purtarea lor nefiind apanajul 
nimănui.

Moda vestimentară masculină nu a prea știut însă să-și 
depășească vechile concepții conformiste, pentru a accede la 
confortul vestimentar. Iar întrebarea care se pune este cât timp le 
va mai trebui până să renunțe la ținutele lor scorțoase și cravatele 
care le taie răsuflarea. Nici nu ne punem problema zilei în care vor 
descoperi comoditatea unei fuste. Zi în care va fi completă 
revoluția în vestimentație...

Poșta franceză,
încântată de succesul 

pe care l-a avut primul timbru 
rotund din lume, emis cu oca
zia Cupei Mondiale la fotbal, 
va lansa primul timbru în 
formă de inimă, pentru săr
bătoarea îndrăgostiților,

Timbrul 
îndrăgostiților

Astronomii americani au 
descoperit, într-o galaxie 
aflată la 50 de milioane de ani- 

lumină de Calea Lactee, o gaură 
neagră gigantică, ce are ca parti
cularitate unică eliminarea a 
două imense "bule" de materie, 
transmite AFP.

0 gaură 
neagră într-u 

galaxie
Chiar dacă existența gău

rilor negre nu a fost încă sta
bilită cu certitudine, specialiștii 
consideră că o astfel de formă 
de organizare a materiei se află 
în centrul celor mai multe din 
galaxiile Universului. Aceste 
misterioase găuri negre au o 
forță gravitațională imensă, 
care le face să "înghită” tot 
ceea ce trece prin apropiere, 
chiar și lumina. Ele rămân ast
fel, prin definiție, invizibile.

Gaura neagră descoperită 
de astronomii americani este 
"ascunsă" în inima unei galaxii 
cunoscută sub numele de M- 
87, din constelația Fecioarei. 
Spre deosebire de orice altă 
gaură neagră identificată până 
în prezent, aceasta nu numai 
că atrage materia din apro
piere, dar pare că și elimină 
două surprinzătoare "jeturi" sau 
“bule" de materie. Astronomii 
au comparat aceste "jeturi" cu 
un “mare oleoduct ce iese din 
gaura neagră”. Ele se întind pe 
o distanță de aproximativ 
200.000 de ani-lumină.

Astronomii nu cunosc încă 
mecanismul acestei “găuri negre 
care face bule", dar presupun că 
este vorba de particule (electroni 
sau ioni) care se deplasează cu 
o viteză foarte apropiată de cea 
a luminii, ceea ce le permite să 
scape de atracția irezistibilă a 
găurii negre.

/ X

Banalele mișcări cotidiene - importante 
pentru menținerea siluetei

Banalele mișcări cotidiene, foitul pe scaun, întinsul membrelor sau 
schimbarea deasă a poziței, sunt factori importanți în păstrarea siluetei, 
se arată într-un studiu publicat de revista Science, citată de AFP.

Simpla contractare a mușchilor determină consumul a 70 la 
sută din caloriile acumulate în exces, susține autorul studiului, 
profesorul James Lavine, de la clinica Mayo din Rochester. 
Cercetătorii au hrănit în exces, timp de opt săptămâni, 16 voluntari 
neobezi, dintre care patru femei. Ei au primit zilnic o mie de 
kilocalorii în exces față de nevoile lor. La finalul experimentului, 
câteva persoane crescuseră în greutate cu numai 0,36 kilograme, 
față de altele, care se îngrășaseră cu 4,23 kilograme.

Metabolismul voluntarilor și gimnastica făcută zilnic au fost 
comparabile, așa încât singura explicație pentru această diferență este 
așa-numita “termogeneză creată de o activitate care nu este exercițiu 
fizic". Termogeneză este o parte a termoreglării care produce căldura 
corpului animalelor. Astfel, persoanele care au luat mai puțin în greutate 
au scăpat de excesul de calorii prin activități nesportive, cum sunt 
mișcările obișnuite, cotidiene, cum ar fi simplul fapt de a-ți întinde 
membrele, de a te foi pe scaun, de a-ți schimba frecvent poziția.

Aceste rezultate demonstrează că atunci când corpul uman se 
supraîncălzește prin consumul în exces al caloriilor, declanșarea 
termogenezei printr-o activitate nesportivă elimină acest surplus de 
energie'. în schimb, neactivarea termogenezei se poate reflecta în 
creșterea în greutate. _________
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Parfumul cel mai vândut în 
Belgia

Parfumul Bleu Vif, creat de stilista belgiană Monica de Jonge, 
este cel mai vândut în capitala Belgiei, care i-a servit drept 
inspirație.

Plin de caracter dar fără a fi prea insistent, proaspăt dar și 
tenace, ambițios dar fără mari pretenții, conceput în spiritul 
independenței și al dezinteresului față de puterile publice, acest 
parfum este cu siguranță un reflex viu al orașului Bruxelles.

în această aromă Monica de Jonge a pus numai ingrediente 
care au legătură cu Bruxelles: cel mai pregnant este parfumul de 
violetă-iris, floarea-simbol al orașului, stânjenelul neavând miros 
propriu, căruia i se alătură un iz fin de cireașă (amintind de kriekl), 
iar nota cea mai ascunsă a parfumului este constituită de mirosul 
discret al florilor albe, cu reminiscențe de Art Nouveau. Nici un 
element definitoriu al capitalei Belgiei nu a scăpat simbolismului 
flaconului realizat în Valonia, cu un packaging originar din Flandra.

(Traducere și adaptare după Voila de Oana Capalb)

Cascadă legendara în 
Tibet

O cascadă legendară tibe- 
tană, de aproape 35 de metri 
înălțime, a fost descoperită 
recent de exploratori pe cursul 
fluviului Tsangpo, în partea 
himalayană a Tibetului, a anun
țat National Geographic So
ciety, transmite AFP.

Cascada, pe care explo
ratorii au numit-o “The Hidden 
Falls", se găsește în partea 
superioară a cursului Tsangpo, 
în canionul cel mai înalt din 
lume, situat în estul masivului 
Himalaya.

Existența acestei cascade 
este cunoscută dinainte de 
secolul 19, iar ultimul explora
tor care a căutat-o în van a fost 
botanistul britanic Francis 
Kingdon-Word, în 1924. El a 
concluzionat atunci că această 
cascadă nu există și nu este 
decât pură legendă. Și totuși, 
după 74 de ani, americanul lan

Baker, aflat (a a opta expediție 
în regiune, a reușit să o gă
sească. "Oamenii credeau că 
poveștile despre marile cas
cade pe fluviul Tsangpo sunt 
fantezii. Și totuși ele există, 
sunt acolo, mai mari decât ni 

- le-am fi putut imagina”, a spus 
Baker.

Exploratorii au ajuns în a- 
val de o altă cascadă, “Rain
bow Falls", punctul extrem 
atins de Kingdon-Ward, într-o 
regiune considerată impenetra
bilă în urmă cu 75 de ani. Ei au 
fost ajutați de populațiile locale, 
vânătorii Moupa, care consi
deră sacră acea parte a fluviu
lui și care au interzis accesul în 
zonă timp de sute de ani.

Fluviul Tsangpo izvorăște 
din platourile tibetane și traver
sează masivul Himalaya pentru 
a ajunge în India, unde poartă 
numele de Brahmaputra.

BEBELUȘII DE NUMAI ȘAPTE LUNI ȘTIU DEJA 
CE ÎNSEAMNĂ COMUNICAREA

Copiii sunt capabili, încă din primele luni de 
viață, să recunoască și să învețe.regulile 
elementare ale structurii limbajului și de a le 
reproduce.

Psihologii au relevat, într-un studiu apărut în 
ultimul număr al hebdomadarului Science, că 
datorită unei serii de teste foarte riguroase, au 
constatat că bebelușii de numai șapte luni sunt 
în mod “natural" în măsură să înțeleagă 
mecanica fabricării frazelor, chiar dacă nu sunt 
încă în stare să identifice ca atare substantivele, 
adjectivele sau verbele care le compun.

"în ultimii 40 de ani oameni de știință care s- 
au ocupat de limbaj au demonstrat că intelectul 
recunoaște componentele frazei ca și cum ar fi 
simbolurile x, y, z dintr-c ecuație", a declarat 
doctorul Gary Marcus de la Universitatea din 
New York, coordonatorul studiului. “Noi am 
demonstrat că acest lucru este valabil și pentru 
bebelușii de numai șapte luni”, a adăugat el.

"Rezultatele noastre demonstrează că 
intelectul bebelușilor funcționează astfel încât el 
poate repera reguli abstracte pe care încă nici nu 
le poate înțelege", a mai spus el, adăugând că 
"departe de a fi pasivi, copilașii sunt ucenici 
foarte silitori, care încearcă în permanență să 
înțeleagă lumea care îi înconjoară".

Acest studiu sugerează că bebelușii au 
“capacitatea de a recunoaște seriile abstracte de 
stimuli, una dintre calitățile de bază ale spiritului 
uman", a comentat lingvistul Steven Pinker, de la 
Massachusetts Institute of Technology.

Pentru a ajunge la aceste concluzii, echipa 
doctorului Marcus i-a pus pe bebelușii de șapte 
luni să asculte o serie de fraze compuse din 
două “cuvinte", folosind un limbaj inventat, 
imitând în permanență o structură de tip A-B-A. 
Copiii au fost apoi confruntați cu alte fraze, unele 
care repetau structura dată iar altele construite 
după schema A-A-B.

Cercetătorii au constatat deci că foarte tinerii 
subiecți erau în proporție de 90 la sută capabili 
să recunoască structura frazelor pe care le 
cunoșteau deja, chiar dacă unele “cuvinte" 
fuseseră schimbate.

Potrivit autorilor studiului această 
descoperire ar putea permite punerea la [tunet a 
unor noi tratamente împotriva problemelor de 
limbaj. “Dacă vom putea repera cât mai devreme 
copiii predispuși la dificultăți de vorbire, vom fi în 
măsură să împiedicăm ca aceste deficiențe să 
se agraveze", a declarat Gary Marcus.

(Traducere și adaptare după AFP de Oana 
Capalb)
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Reflecția saptamanii {
“în timp ce pe furnicarul nostru ne luăm ia harță, preț de 

o zi, pentru un fir de pai, universul se rotește fără încetare, 
potrivit unor legi eterne și imuabile, care conduc și atomul 
numit Pământ”.

Cu VOLTAIRE (1694-1778)
filozof, istoric, dramaturg, poet, critic literar, mare vizionar 

iluminist, unul dintre marii gânditori ai lumii

<! "Nu ești bun de nimic, 
dacă ești bun doar pentru 
tine".

J "Sărmani oameni ce 
suntem! Câte secole au trebuit 
să treacă pentru a dobândi o 
fărâmă de minte".

d “Poezia e muzica su
fletului, și, îndeosebi, a sufletelor 
mari și sensibile".

"Cu cărțile se întâmplă 
ca și cu oamenii: un număr foar
te mic joacă un rol mare, restul 
se cufundă în anonimat".

(5 “Cu cât îmbătrânesc, 
cu atât găsesc munca mai ne
cesară. La urma urmei, ea de
vine cea mai mare dintre plă
ceri și înlocuiește toate iluziile 
pierdute".

<5 “Nu condiția noastră, 
ci tăria sufletului nostru ne face 
fericiți”.

rf “Cea mai mare ne
norocire pentru un om de 
litere nu este poate aceea de 
a constitui ținta invidiei con
fraților, de a fi victima unel
tirii, disprețuit de puternicii 
lumii, ci de a fi judecat de 
proști”.

“TIMPUL, STÂPÂNITORUL CARE 
ÎNTRECE PUTEREA TUTUROR ZEILOR”

“Ați vrea să măsurați timpul, 
cel nesfârșit și de nemăsurat,

Ați dori să vă adaptați viața 
și chiar să vă dirijați mersul spi
ritului după cel al orelor și al 
anotimpurilor.

Și ați vrea șă vă faceți din 
timp un râu, pe țărmul căruia 
stând, să-i priviți trecerea;

în acest timp însă atem
poralul din voi este conștient de 
fără-de-timpul vieții,

Și știe că astăzi nu-i decât 
amintirea lui ieri, în timp ce mâi
ne e visul clipei de față,

Și că acel care cântă și con
templă în voi este încă fixat în 
hotarele primei clipe, cea care a 
semănat stelele în spațiu.

Cine dintre voi nu simte că 
puterea de a iubi îi este fără de 
margini?

Cu toate acestea, cine nu 
simte că chiar această dragoste, 
cu toate că de necuprins, închisă- 
i în miezul firii .sale și neizvorând 
dintr-un gând de dragoste spre alt 
gând de dragoste, nici dintr-un 
gest de iubire spre un alt gest de 
iubire?

Iar timpul nu-i oare aseme
nea dragostei, indivizibil și fără 
de măsură?

Dar dacă, în gândirea voas
tră, trebuie să împărțiri timpul în 
anotimpuri, faceți ca fiecare 
anotimp să le cuprindă pe toate 
celelalte,

Și ca prezentul să îmbrăți
șeze trecutul cd amintirea și 
viitorul cu speranța".

KAHL/L GIBRAN (1883 -1931)
- ce! mai celebru scriitor și 

pictor ai lumii arabe.

NU LE-AM 
INVENTAT 

NOI
• Unei tinere femei i-a 

plăcut foarte mult o frază de 
pe lista de bucate dintr-un 
restaurant chinez din orașul 
Milwaukee (SUA), a decu
pat-o și și-a prins-o în piept. 
Nu bănuia că aceasta va 
trezi un deosebit interes ce
lor care cunosc limba chi
neză: “Gustați acest deose
bit deliciu!"

• Poșta din Venezuela 
a redus tariful poștal pentru 
scrisorile de dragoste la ju
mătate. Plicurile unor ase
menea trimiteri trebuie să fie 
de culoare roz. Poșta însă își 
rezervă dreptul de-a des
chide corespondența ce-i 
pare suspectă (respectiv că 
n-ar fi scrisoare de dragoste!)

• în localul de noapte 

“Nana” din Nisa (Franța), la 
orele două noaptea ospătarii 
își îmbracă pijamalele. în 
acest fel vor să atragă aten
ția clienților că e timpul să 
mai meargă și acasă.

• După numai 11 zile 
de la căsătorie, o soție din 
orășelul Tampo din Florida 
(SUA) a cerut divorțul. Moti
vul a fost aparte. Tânăra 
femeie a descoperit că toate 
scrisorile de dragoste trimise 
de soțul ei înainte de căsă
torie erau copiate din "arhiva 
de dragoste” a bunicii lui.

• Cuvântul “cangur" în 
accepția australiană înseam
nă “nu înțeleg". Un asemenea 
răspuns a primit pe acest con
tinent căpitanul englez James 
Cook, la întrebarea sa: “Ce fel 
de animal ciudat e acesta?"

Pagină realizată de
Hie LEAHU

© - Inculpat, 
_zise judecătorul 
/ către un scoțian 

acuzat
. devastarea 
r local pe când se 

afla în stare de
_ ebrietate, ești cu- 

r noscut ca o 
persoană fără venituri.

. De unde ai avut bani să 
/ te îmbeți în halul ăsta?

- Mi-a făcut cinste 
_ prietenul meu John.

- La sentință se vor 
adăuga încă 6 luni de în- 
chisoare pentru mărturie

/ mincinoasă!

/ © - Doctore, ajută-
mă! Tot timpul am impre
sia că sunt sonerie!

! - Luați tabletele astea
de trei ori pe zi. Dacă nu 
vă ajută, sunati-mă!

/
© Romancierul 

britanic William Golding 
/ povestește cum în 1983 

un polițist i-a făcut 
_ proces-verbal a doua zi 
* după ce primise Premiul 

Nobel pentru Literatură. 
‘Motivul: parcase într-un 
/ loc nepermis.

- Nu știi să citești! -1 
a apostrofat polițistul.

uiiBnuvpa
(jjQfflGnucE
Prima lege a lui Scott

Indiferent ce și cât merge rău, 
aparențele vor arăta că totul merge bine.

Legea împărțirii în zone, a lui Mc
\ Claughry
| Acolo unde împărțirea în zone nu este 

necesară, ea va funcționa perfect. Acolo 
unde este foarte necesară, ea nu se va 
aplica niciodată.

Regula frustrației feline
Când pisica ta ți-a adormit în poală și 

pare foarte mulțumită și adorabilă, va trebui 
să te duci urgent la baie.

Regula lui Breda
La orice spectacol, cei care au locurile 

în mijlocul sălii și în centrul fiecărui rând de 
fotolii ajung ultimii.

Legea lui Perlsweig
Oamenii cărora le este cel mai greu 

să plătească chiria, plătesc chiria. Cei 
cărora le este mai ușor să plătească 
chiria își construiesc locuințe și devin 
proprietari.

© • Nea Păciurică, de 

ce ți-ai dat demisia de ia fa
brica de explozibil?

- Erau prea zgârciți. 
După ultima explozie mi-au 
reținut din salariu timpul 
cât am stat în aer...

© - Tu, Mioaro, ieri mi- 
a spus medicul că sunt 
însărcinată...

- O, ce surpriză! Și cine- 
i tatăl copilului?

- Asta nu mi-a spus...

© Proprietarul: Sper 

că nu aveți copii!
Chiriașul: Nu.
Proprietarul: Câini sau 

pisici?
Chiriașul: Nu.
Proprietarul: Pian sau 

casetofon ?
Chiriașul: Nu! Am numai 

un stilou care zgârie puțin, 
însă vă asigur că voi renunța 
la ei...

© Un con
silier matrimonial îi ' 
spune unui client:

- Ar trebui să 
încercați să aduceți \ 
căsniciei dumnea
voastră ceva mai 
multă culoare, mai \ 
mult divertisment.

- Asta și fac, dar
de fiecare dată mă 
prinde soția...

© Discutau între ei 
doi texani:

- Cu ce te ocupi?
- Cu afaceri!
- Ce fef de afaceri?
- Vreau să le vând 

indienilor niște foc care 
nu scoate fum, pentru a 
comunica 
secret...

©

V
între ei în

în toată y 

căsnicia mea, am fost ' 
fericită un singur an, 
primul.

- De ce? Ce s-a 
întâmplat cu soțul tău?

Și-a terminat \ 

treburile în străinătate și 
s-a întors acasă...

© în celulă la închi-\ 

soare:
- Tu cât stai aici?
- Zece zile.
- Doar atât?
- Da! Pe urmă, 

spânzură!
mă

y

nTârturiile unor oameni 
mari privitoare la BTBLZE

Abraham Lincoln: "Eu 
cred că Biblia este cel mai 
mare dar dat vreodată omului. 
Tot ce este bun de la 
Mântuitorul lumii ne este dat 
prin intermediul acestei cărți".

George Washington: "Este 
imposibil să guvernezi lumea 
fără Dumnezeu și fără Biblie”.

Immanuel Kant: “Existen
ța Bibliei, ca o carte pentru 
popor, este cel mai mare bine 
pe care l-a trăit rasa umană. 
Fiecare încercare de a o mini
maliza este o crimă împotriva 
omenirii”.

Napoleon: "Biblia nu este 
doar o simplă carte, ci o creație 
vie, care are puterea de a-i 
cuceri pe toți cei care i se îm
potrivesc”.

“X

—

•Aviz celor care "zămislesc” câte o capodoperă pe noapte: 
timp de șase decenii, Goethe a elaborat materialul pentru "Faust", 
amintind mereu în jurnale de această "preocupare principală" a 
sa. Astfel pe la 1775 au luat naștere primele schițe, în 1808 a fost 
publicată partea întâi, iar în 1832 - în cele din urmă - și partea a 
doua. «Câtă dreptate a avut Tacitus spunând că, dacă scapi 
nepedepsit atunci când ai comis fapte neîngăduite, nu mai ai după 
aceea nici frică, nici rușine! •împăratul Fu-li-tsen, din dinastia 
Mirtg, îl sfătuia pe fiul Său, Ku-fu: “în fiecare an o dată, timp de 
trei zile, vei bea cot la cot cu toți mandarinii - sfetnici. în a treia 
zi vei afla din gura lor adevărul despre popor. După trezire vei 
pune să se taie capetele tuturor celor din apropierea ta care nu 
s-au atins de băutură. Aceia sunt cei mai periculoși..." «Poți să 
te închini în fiecare seară în fața cărților personale, poți plânge cu 
ele în brațe, poți implora pe Dumnezeul Cuvântului - la moartea 
ta tot acest Imperiu de pagini tipărite se va împrăștia implacabil. 
Șansa ca cineva să ducă mai departe - cu patimă și suflet 
înfrigurat - moștenirea e foarte mică. împătimitul de carte visat se 
va afla pe altă stradă, în altă familie... încă un motiv de sfâșiere 
lăuntrică, încă o formă a zădărniciei - stea sub care 
îngenunchez... «Cu adâncă înțelepciune, neuitatul Geo Bogza 
scria cu mulți ani în urmă: “Uneori fac supoziții cu privire la cele 
mai îndepărtate viitoruri: vom construi un oraș în Lună; probabil 
pe la anul 3000. Vom face același lucru pe Marte; probabil pe la 
anul 4000. Vom eradica prostia pe Pământ; nu înainte de anul 
7000...” *Un NOR: “Degeaba se revarsă ape dulci din cer în ocna 
mării: pământurile vor rămâne veșnic cufundate într-un gust de 
lacrimi".

Sir William Herschel: 
“Toate descoperirile umane par 
să fi fost făcute doar pentru a 
confirma tot mai mult și mai 
puternic adevărurile cuprinse în 
Sfintele Scripturi".

Sir Isaac Newton: "Există 
mai multe semne de autenti
citate în Biblie decât în orice 
altă istorie profană”.

Dr. N. Paulescu: "Evan
ghelia Domnului Isus Hristos 
e suprema treaptă a științei. 
Nu numai că cred în 
Dumnezeu, dar știu că este 
Dumnezeu".

Galileo Galilei: "Sfânta 
Scriptură nu poate niciodată să 
mintă sau să rătăcească. Ade
vărurile ei sunt absolute și ne
îndoielnice".

! EMINESCIANĂ ORIZONTAL: 1) “într-o umbră 
neagră, deasă, ca un demon El ve
ghează" ("înger și demon”) - “în vu
ietul de vânturi auzit-am al lui mers" 
("Rugăciunea unui dac"); 2) “Peste 
munți cu codri, peste deal și vale" 
(“La Bucovina”) - "Rentru-o inimă 
fecioară mândru idol ți-ai ales” - dim. 
(“Călin-file de poveste"); 3) "Vă văd 
lungiți pe patul juneții ce-ați spurcat-o" 
("Junii corupți”) - Tradiționalul cuvânt 
adresat nepoftiților; 4) “Dar și mai 
bine-i, când afară-i zloată/ Să stai 
visând la foc..." ("Sonete") - “îi plac 
adânce cânturi, ca glasuri de furtună” 
(“Strigoii”); 5) Atributul unui erou cât 
se poate de prozaic - Rizibilul inci
pient cuprins de ilaritate!; 6) Angajat 
cu ora la moara timpului - “Barba-n 
pământ i-ajunge și genele la piept" - 
pi. (“Strigoii”); 7) “Numai eu rămas

același/ Bat mereu același drum" 
(“Pe aceeași ulicioară") - Semnal 
clasic de demarare patrupedă; 8) “Și 
pe ei zeii încalic străbătând pe între
cute" (“Memento mori") - “Pân’ ce 
mintea îmi adoarme, pân’ ce genele- 
mi clipesc" (“Noaptea"); 9) “Lacul 
codrilor albastru/ Nuferi galbeni îl 
încarcă" (“Lacul") - “Legănându-se 
din unde/ în adâncu-i se pătrunde” 
(“La mijloc de codru"); 10) “Concertul 
ce-l întoană al păsărilor cor" (“Din 
străinătate") - "Poporul loc îi face 
tăcut și umilit”-(“împărat și proletar").

VERTICAL: 1) “Braț la braț 
pășesc alături... le stă bine laolaltă” 
(“Scrisoarea IV”) - “Arde-n candel- 
o lumină cât un sâmbure de mac" 
(“Călin-file de poveste"); 2) “Se 
coceau pe vatra sură două turte în

cenușă" (“Călin-file de poveste”) - 
“Adormitor se ridică din oștile flo
rilor mândre" (“Dacă treci râul Se- 
lenei”); 3) "Lin vioarele răsună, iară 
cobza ține hangul" (“Călin-file de 
poveste”) - “Un obrăzar de ceară 
părea că poartă el" - pl. (“Strigoii"); 
4) “Oboseala, slăbiciunea, toate 
relele ce sunt” (“Scrisoarea I,") - 
Singularul sintetic pentru lumea a 
treia; 5) Specialist celebru în ope
rații la gât - “Pe drumul lung și 
cunoscut/ Mai trec din vreme-n 
vreme" (“Când amintirile”); 6) “Pe-a 
icoanei policioară, busuioc și mint- 
uscată" ("Călin-file de poveste") - 
“îmi pare-o veche de demult/ Po
veste." ("Adio"); 7) Mărime situată- 
n umbra unei raze - "Și vorbesc cu- 
atât de multe/ înțelesuri." (“Freamăt 
de codru”); 8) “Dumbrava cea verde

pe mal/ S-oglindă în umedul val” | 
(“Frumosă-i”) - “Și cosița ta bălaie o . 
aduni la ochi plângând” (“Călin-file I 
de poveste"); 9) “E grădina luminată | 

a palatului în munte" (“Memento | 
mori") - “La același șir de patimi ■ 
deopotrivă fiind robi" (“Scrisoarea ■ 
I"); 10) “Povestesc ca papagalii mii I 
de glume și povești” (“Scrisoarea | 
IV") - “Smulge munților durerea, ■ 
brazilor destinul spune” ("Epigonii"). .

Vasi/e MOLODEȚ '
Dezlegarea careului "MOLTO ' 

CANTABILE” apărut în ziarul | 
nostru de sâmbăta trecută: ‘

1)-SUSUR-ZĂNA; 2) ORAR- ! 

SITAR; 3) TANANA-ENA; 4) IL- I 
TITANIC; 5) EROI-NE-I; 6) O-AR- | 
BOUR; 7) CAPITAN-ET; 8) AGI- ■ 
ARIETA; 9) LIDER-MIOR; 10) ELEN- ■ 
ZIARE. î________________z
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Sâmbătă
1,16 ianuarie

TVRI
7,00 Bună dimineața, de la 

Timișoara la București 9,00 
TVR INFO 13,30 Ecranul 14,00 
INFO Magazin 14,30 Turnul 
Babei 16,50 Documentar 
istoric 17,45 Echipa de 
intervenție (s) 18,30 Sabrina, 
vrăjitoare la 16 ani (s) 18,55 
Teleenciclopedia 19,45 
Săptămâna sportivă 19,55 
Doar o vorbă “săț-i” mai spun 
20,00 Jurnal 20,30 Dl șl dna 
Smith 21,25 Cum vă place... 
după sărbătorii 22,25 TVR 
INFO 22,30 Filmele sec.: 
Sămânța răului 0,05 Călărie

TVR2
7,00 Elizabeth R (s.ep.1)

10.30 Documente culturale
11,15 TVR Timișoara 13,30 
Actualitatea culturală 14,00 
Foley Square-o adresă cu 
surprize (s.ep.5) 15,00 TVR 
INFO 16,00 Țiganca (s.ep.102)
16,45 Santa Barbara (s.746)
17.30 Tradiții-Fratele Lup (II) 
18,00 Serata muzicală TV (M. 
Dinescu) 19,00 Istorie, 
Memorie, Recuperare 19,30 
RETRO TV 20,30 Teatru 
(Caraglale) 21,45 Ateneu 22,45

.JAZZ 23,25 Tineri interpreți

Duminică 
17 ianuarie

TVRI
7,00 Bună dimineața, de la 

București 8,30 Lumină din 
lumină 9,00 TVR INFO 9,05 
Disney 9,30 Magazin pentru 
copii 11,00 Viața satului 13,00 
Biserica satului 13,10 Tezaur 
folcloric 14,00 INFO Magazin
14,30 Video magazin 17,45 
Super gol show 18,40 Serial de 
călătorii 19,45 LOTO 19,55 
Doar o vorbă "săț-i" mai spun 
20,00 Jurnal 20,30 7 zile în 
România 21,00 Poldark 22,45 
TVR INFO 22,55 Pariul TRIO 
23,00 Dna King, agent secret 
23,50 Pop show nocturn

TVR2
7,00 Dl și dna Smith (u.ep.)

9,30 A doua alfabetizare (r) 
10,00 Repere vitale (r) 10,30 
Cinematograful vremii noastre
11,25 TVR lași 13,30 Creanga 
de aur 14,00 Foley Square - o 
adresă cu surprize (s.ep.6) 
15,00 TVR INFO 15,10 Melodii 
populare 16,00 Țiganca 
(s.ep.103) 16,45 Santa Barbara 
(s.747) 17,45 Un secol de ci
nema 18,30 Alo, tu alegil 19,30 
De dor (melodii pop.) 19,45

12,00 TVR Info 13,00 Mistere 
și minuni (s/r) 14,00 TVR Info 
14,10 Santa Barbara (s/r) 15,00 
Tenis Australian Open 16,00 
Em. în limba maghiară 18,00 
TVR Info 18.10 Nick Freno - 
profesorul perfect (s, ep. 10) 
18,35 Stăpânul lumii (s) 19.00 
Sunset Beach (s, ep. 384) 19.55 
Doar o vorbă săț-i mai spun! 
20.00 Jurnal, meteo, ediție 
specială, sport 21.00 Primul val 
(s, ep. 8) 21.50 Teatru TV: 
„Livada de vișini” 0,00 
Jurnalul de noapte

TVR 2
12.00 Sunset Beach (s/r)

12.45 Doar o vorbă săț-i mai 
spun! (r) 12,55 TVR Info 13.00 
D-na King, agent secret (s/rî 
15,00 TVR Info 15.10 Limbi 
străine: engleza 16.00 Țiganca 
(s, ep. 104) 16.45 Santa Barbara 
(s) 18.00 Care pe care? (cs) 
19.40 Sănătate, că-i mai bună 
decât toate! 20.10 Mistere și 
minuni (s) 21,10 Credo 22.10 
Lady Chatterley (f.a.) 23,50 

\J~enis Australian Open_______

ANTENA I
7,00 Hombres-Războiul 

sexelor (s.r.) 7,55 Caracatița (r.) 
9,00 Animal show (s.21) 10,00 
între prieteni 11,00 Fir întins
11,30 Mileniul III 12,00 100 
grade Celsius 13,00 Magazin 
sportiv 14,00 Roata de rezervă 
15,00 Ultima alianță (acțiune 
’90 SUA) 16,30 Burlacul (s.1) 
17,00 Pe cont propriu (s.19) 
18,00 Colivia de aur (s.48) 19,00 
Observator 18,30 Sâmbete și 
zâmbete (div.) 20,00 Nash 
Bridges (s.50) 21,00 Unde sunt 
banii, Noreen? (acțiune ’95 
SUA) 23,00 Observator 23,30 
Tropical Heat (s.17) 0,30 Mas
seuse (erotic)

PRO TV
7,00 Desene animate 9,00 

Incredibila aventură a 
Robinsonilor (u.ep.) 10,15 
Galactica (s.2) 11,00 Pro motor
11.30 Am întâlnit șl români 
fericiți 12,00 Acapulco Heat 
(s.8) 12,55 Știrile PRO TV 13,00 
Soțul și soția (s.21) 13,30 Bun 
de gură (s.5) 14,00 Alo, 
Generația PRO! 15,45 Șut și 
câștigi! 16,20 Lumea filmului 
17,00 Profashion 17,30 Knight 
Rider (.6) 18,30 Te uiți și câștigi
19.30 Știrile PRO TV 20,00
Specialiștii (s.18) 21,00
Academia de politie (s.20) 
21,55 Știrile PRO TV 22,00 Top

Clepsidra cu imagini 20,00 Cu 
cărțile pe față 21,00 Fotbal: AC 
Parma-Lazio Roma 23,45 JAZZ
23,25 Tineri interpreți

ANTENA 1
7,00 Pe cont propriu (s.r.) 

8,00 Spirit și credință 9,00 Teo 
și Mircea 12,20 Film artistic 
14,00 Duminica în familie 18,00 
Colivia de aur (s.49) 19,00 
Observator 19,30 Reporter TV 
VOUĂ 19,40 Damon (s.6) 20,00 
O mătușă de milioane 
(comedie ’87 SUA) 21,45 
TeleEurobingo Show 22,45 
Agenția de presă 22,50 Scarlet 
Lady 0,30 Ultima lovitură 
(acțiune ’92 SUA) 2,00 Film ar
tistic (r) 3,40 Colivia de aur (r) 
5,00 Scarlet Lady (r)

PRO TV
7,00 Desene animate 9,00 

Fiica oceanului (ep.5) 11,00 
Marile destine ale sec.XX (ep.2) 
12,00 Acapulco Heat (s.9) 12,55 
Știrile PRO TV 13,05 Soțul și 
soția (s.22) 13,33 Bun de gură 
(s.6) 14,00 Chestiunea zilei 
15,00 Benny Hill (ep.6) 15,30 
Echipa mobilă 16,00 Al 
șaptelea cer 17,00 Buffy, 
spaima vampirilor 18,00 
Beverly Hills (156) 19,00 Prețul 
corect 19,30 Știrile PRO TV 
20,00 Ally McBeal (s.20) 21,00

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. 125) 13.30 Planeta 
vie (do) 14,00 Știrile amiezii
14.30 Foișorul de foc (talkshow)
15.30 Dallas (s, ep. 154) 16.30 
Știri 17.00 Trei destine (s, ep. 73) 
18.00 Colivia de aur (s, ep. 51) 
19.00 Observator 19.30 Marius 
Tucă Show 21.00 Pericol 
iminent (s, ep. 19) 22.00 Viitorul 
începe azi (s, ep. 41) 23.00 
Observator 23,30 Agenția de 
presă 23,35 Cuiul din pantof 
(talkshow)

PRO TV
7.00 Bună dimineața, PRO 

TV e al tău! 9,00 Profit (r) 9,10 
Riști și câștigi (r) 10,00 Tânăr 
și neliniștit (s/r) 11.45
Călătoriile lui Faber (f/r) 12.55 
Știrile PRO TV 13.00 Fetele din 
Vestul Sălbatic I (f.a.) 14,30 
Suflet de femeie (s) 15.15 Tânăr 
și neliniștit (s) 16.00 Cărările 
iubirii (s, ep. 8) 17.00 Știrile 
PRO TV / O propoziție pe zi
17.30 Dreptul la iubire (s) 18.15 
Știrile PRO ȚV 18,20 Riști și 
câștigi (cs) 18,50 Roata 
norocului (cs) 19.30 Știrile PRO

Gun (acțiune ’86 SUA) 0,00 
Femei de culoare (erotic) 0,30 
La limita imposibilului (s.11)

AGASA
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 Domnul și 
doamna Bridge (f/r) 12.10 Ca 
la mama Acasă (r) 12.15 Ultima 
vară (s/r) 13.45 Dragoste și 
putere (s/r) 14.45 Misterioasa 
doamnă (s/r) 15.30 Acasă la 
Mariana Nicolesco 16.00 
Uneori avem aripi (s) 16.45 
Guadalupe (s) 17.30 Ultima 
vară (s) 18.25 Ca la mama 
Acasă 18.30 Sărmana Maria (s) 
■ Concurs 19.00 Dragostea nu 
moare (s) 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 

(11) 7,30 Campionul (11) 8,00 
Desene animate 10,00 
Malcom&Eddie (11) 10,30 Sis
ter, sister (11) 11,00 Gregory 
Hines Show (11) 11,30 Lumea 
lui Dave (11) 12,00 Apel de 
urgență 13,00 Motor 13,30 
Sport magazin 15,00 Detectivi

Călătoriile lui Faber 23,00 
Știrile PRO TV 23,15 Extralarge 
Yo-Yo Extralarge 0,50 Femei de 
culoare (erotic 3) 1,15 La limita 
imposibilului (s.12) 2,00 NYPD 
Blue (2) 2,45 Marile destine ale 
sec.XX (r) 3,30 Al șaptelea cer
(r) 4,15 Buffy, spaima 
vampirilor 5,15 Cărările iubirii 
6,00 Suflet de femeie (r)

AGASA
7.00 De partea legii (r) 9.00 

Sărmana Maria (s/r) 9.30 
Dragostea nu moare (s/r) 10.00 
Anastasia (f/r) 12.40 Ca la 
mama Acasă (r) 12.45 Ultima 
vară (s/r)13.30 D.a. (r) 14.00 
Dragoste și putere (s/r) 14.45 
Misterioasa doamnă (s/r) 15.30 
Te iubesc (s) 16.00 Uneori 
avem aripi (s) 16.45 Guadalupe
(s) 17.30 Ultima vară (s) 18.25 
Ca la mama Acasă 18.30 
Sărmana Maria (s) • Concurs 
19.00 Dragostea nu moare (s)
19.25 D.a. 20.00 Dragoste și 
putere (s, ep. 254) 20.45 
Misterioasa doamnă (s) 21.30 
Surorile (s)

PRIMA TV
7,00 Mecanica distractivă 

(12) 7,30 Campionul (12) 8,00 
Desene animate 10,00 
Malcom&Eddie (12) 10,30 Sis
ter, sister (12) 11,00 Gregory

TV 20.30 întâlnire cu surprize 
(f.a.) 22.15 Știrile PRO TV 22.30 
Seinfeld (s, ep. 168) 23.00 
Știrile PRO TV / Profit 23.30 
Audiența națională (talkshow)

ACASĂ
7.00 Uneori avem aripi (s/r)

7.45 Guadalupe (s/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 Ul
tima vară (s/r) 14,00 Dragoste 
și putere (s/r) 14.45 Misterioasa 
doamnă (s/r) 15.30 Te iubesc 
(s) 16.00 Uneori avem aripi (s)
16.45 Guadalupe (s) 17.30 Ul
tima 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 Hat-trick (f. a.) 23 30 
Promisiunea unui fiu (f.a.)

PRIMA
7.00 Prima oră 10.00 Sport 

Magazin (r) 11,30 Motor: mag. 
auto13.00 Focus 13 14.00 
Celebri și bogați (s) 15.00 Maria 
Mercedes (s, ep. 37) 16,00 Fo
cus 16 16.10 Tia și Tamera (s, 
ep. 35) 16.35 Malcolm și Eddie 
(s, ep. 35) 17.00 Jerry Springer 

de elită (6) 16,00 Pământul-*'' 
bătălia finală (6) 17,00 Super 
Jerry Springer 18,00 Focus
18,30 Camera ascunsă (37) 
19,00 Viper (37) 20,00 Firma 
(Thriller SUA ’93) 22,00 Real 
TV 22,30 Focus 23,00 Fotbal 
Premier Leaaue

10.00 Războiul fiarelor 
(d.a.) 10.30 Dragă, am 
micșorat copiii! 11.15 O vară 
printre prieteni (f.a. 1997) 
13.00 Picasso, artist și de
mon (f. biogr. 1996) 15.00 
Concert U2 16.30 Metro (f.a. 
1997) 18.30 Rețeaua (f. 
suspans, 1995) 20.30 Un 
bacșiș de 2.000.000 $ (co. 
romantică, 1994) 22.15 
Stargate (f. SF, 1994)

PRO TV - DEVA
08.00-08.30 “No comment” 

și “Vorbiți aici!” realizator 
Alin Bena 14.00-15.30 
Generația PRO (coproducție)

ANTENA VDEVA
09.50-10.00 Știri locale (r) 

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

Hines Show (12) 11,30 Lumea\ 
lui Dave (12) 12,00 Legături 
de familie (6) 12,30 Secretele 
bărbaților irezistibili 13,00 
Vedetele dragostei 13,30 în 
numele iubirii 14,00 
Cinemagia 16,00 Cum să 
ucizi un milionar18,00 Focus
18,30 Camera ascunsă (31) 
19,00 Viper (31) 20,00 Mandat 
pentru crimă (acțiune SUA 
’90) 22,00 Frasier (6) 22,30 
Focus 23,00 Fotbal Premier 
League 1,00 Focus (r)

HB©
10.00 O cale de ieșire 

(thriller, 1994) 11.30 Războiul 
siliconului (co. , 1997) 13.15 
Demolatorul (f.a., 1993) 15.15 
Un chef de pomină (dramă, 
1997) 16.45 Frontiera roșie 
(f.a. 1997) 18.30 Striptease 
(co., 1996) 20.30 Phoenix 
(thriller, 1998) 22.15 Scrisori 
pentru Cel de Sus (co. 1996)

PRO TV - DEVA
07.40 -08.00 Desene ani

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

ANTENA 1-DEVA
08.30-09.00 “Plai de cânt și 

dor” 09.00-24.00 Antena 1 
București j

Show 18.00 Focus, Meteo?' 
Sport 18.50 Real TV 19.00 Vi
per (s, ep. 53) 20.00 Camera 
ascunsă (div., ep. 53) 20.30 
Copil pierdut (f. a.) 22.00 Poză 
la minut (s, ep. 8) 22,30 Fo
cus + 23,00 Fotbal Anglia

HB©
10,00 Foamea (s): 

“întâlnirea” 10,30 Pheno
menon (1996) 12,30 Vreau 
capul lui Mavis Davis! (1998)
14,15 Stargate (s): “Decizie 
politică” 15,00 Cu autobuzul 
(1996) 17,00 Diabolique (1996)
18,45 Dragi concetățeni 
(1996) 20,30 Lacul lebedelor 
(1994) 22,00 Dreptul la viată 
(1995) 23,45 Michael (1996)' 

PRO TV - DEVA
06.45-07.00 Program comer

cial PRO TV Deva 07.00-09.00 
“Bună dimineața, PRO TV e al 
tău!” 09.10-10.00 Program co
mercial PRO TV Deva 17.00-
17.15 Știrile PRO TV (copro
ducție) 22.15-22.30 Știri locale 

ANTENA bDEVA
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 București/

HCBeseer
Perioada 1B-18 ianuarie

O BERBEC
Astrele vă promit o 

surpriză plăcută, nu ratați 
șansa de a vă bucura de ea. 
Duminică, pisica neagră 
care vă taie calea înseamnă 
noroc, așa că nu aveți de ce 
să vă fie teamă. Ideile noi 
ale partenerului sunt foarte 
importante; folosiți-le în 
profesie chiar de săptămâna 
ce urmează. Luni aveți de 
luat decizii importante, dar 
norocul vă surâde.

O TAUR
Nu faceți prea multă 

filozofie, căci în viața 
personală și de familie aveți 
mai multe bucurii. 
Săptămâna care urmează 
este, în ansamblu, 
favorabilă, chiar dacă pot 
apărea unele conflicte. Nu 
căutați sursa influențelor 
negative în lumea 
exterioară, ci în atitudinea 
dv. Veți rearanja camera cu 
ajutorul celor ai casei.

O GEMENI
Planurile dv sunt sortite 

eșecului și nici anturajul riu 
vă mai ajută. Fiți prudent cu 
medicamentele și fumați 
mai puțin. Duminică, 
evenimentele vă sunt 
favorabile. în noua afacere 
ar merita să vă implicați și 
prietenii. Nu vă vor 
decepționa. încercați, luni, 
să vă stăpâniți, altfel veți 
avea neînțelegeri cu 
partenerul de viață sau de 
afaceri. Sunt posibile 
schimbări, atât în familie cât 
și în domeniul profesional.

O RAC
Eveniment prielnic 

pentru noi relații, pentru 
călătorie sau studii. Puteți 
spera la mai mult în viața 
particulară. Important 
pentru dv este să vă 
echilibrați pe plan 
sentimental. Duminică, o zi 
de vis. Sunteți bine dispus, 
pregătit sufletește pentru 
întâlniri palpitante. Seara se 
pot ivi decepții neașteptate. 
Luni certuri, divergențe de 
opinii. Dacă doriți pace și 
liniște, fiți mai tolerant.

O LEU
Azi vă recomandăm să 

meditați, să citiți o carte, să 
vă destindeți, petreceți 
seara în familie cu cei dragi. 
Pe la mijlocul lunii cei 
născuți în prima decadă a 
zodiei pot avea parte de 
neplăceri. în interesul 
familiei și profesiei, fiți mai 
diplomat, mai tolerant, 
îngrijiți-vă sănătatea. Luni, 
sunteți mai echilibrați 
primiți vești plăcute, în 
domeniul profesional aveți 
succese.

O FECIOARĂ
Acasă evenimentele iau 

o întorsătură neplăcută. 
Există posibilitatea să vă 
schimbați profesia, idee 
care vi se pare tentantă. 
Duminică, e cazul să vă 
relaxați, să nu faceți 
economii. Sunteți fascinat 
de tot ce-i frumos, vă puteți 
bucura de micile plăceri ale 
vieții. Suportați greu gerul 
de afară, consumați legume 
și beți ceai cu lămâie.

O BALANȚĂ•
Pentru a vă planifica 

mai bine timpul, treceți 
într-o agendă ce aveți de 
făcut. Ați dori să cuceriți 
pe cineva și toți vă 
încurajează. Duminică, fiți 
mai hotărât și mai ferm ca 
altă dată, căci rezultatul nu 
se va lăsa așteptat. Vă 
revine pofta de viață și 
aveți perspective
avantajoase. Veți primi o 
veste de la un prieten de 
departe și vi se anunță o 
călătorie scurtă.

O SCORPION
Sunteți mai activi, mai 

plini de viață. Dacă cineva 
vă este dator, ar fi bine să 
vă recuperați banii. Sunteți 
foarte ocupați, nu 
observați că cineva vrea să 
vă ceară un sfat. Vizita 
unei rude poate declanșa 
un scandal. Luni, riscați să 
vă supărați colegii dacă nu 
vă controlați tonul. Dacă 
ratați o afacere, nu vă 
supărați, vor fi și alte 
ocazii.

Z SĂGETĂTOR
Aveți tendința să tratați 

superficial problemele 
casnice, ceea ce ar putea 
crea probleme de viitor. 
Duminică, o zi bună. 
Femeile din prima decadă 
a zodiei sunt într-o formă 
excelentă. Cei din mijlocul 
lunii au o fantezie bogată. 
Luni, obligații cotidiene și 
diverse responsabilități. 
Fiți mai apropiat familiei, 
altfel vă veți izola de ea. 
Starea materială se 
îmbunătățește.

Z CAPRICORN
S-ar putea ivi conflicte 

pe tema banilor sau a vieții 
afective. în domeniul 
financiar s-ar putea să 
aveți nevoie de ajutor. 
Mare atenție la cheltuieli și 
la cumpărături. Duminică 
sunteți vesel, exagerați 
puțin cu flirturile, iar în 
spatele dv au și început 
bârfele. începând de luni, 
aveți parte de zile calme și 
liniștite, cu condiția să vă 
tratați colegii în mod egal. 
Amânați afacerile și I3 I 
problemele legate de bani.

C VĂRSĂTOR
Perioadă favorabilă 

nativelor din această zodie 
în ceea ce privește viața 
intimă. Cei tineri pot să-și 
sporească interesul pentru 
divertisment. Duminică, vă 
sustrageți de la o discuție 
cu partenerul. Culoarea 
norocoasă - verde închis. 
Luni, dedicați-vă în liniște 
lecturii și răspundeți 
scrisorilor primite în 
ultimul timp.

O PEȘTI
Vă pregătiți de o 

petrecere „trăsnet”, un prilej 
de a vă reîncărca bateriile. 
Nu vă aventurați prea mult în 
flirturi nevinovate. Nu vă 
lăsați influențați de șicanele 
celor din jurul dv. De luni, 
puteți stabili relații noi de 
prietenie. Achiziționați un 
obiect pe care vi-l doriți de 
mult timp. Nu vă exteriorizați 
insatisfacțiile în relația cu 
partenerul de viață.



prețuri accesibile. Acordăm 
garanție și service postgaranție.VANZARI

CUMPĂRĂRI
• Vând 15 ari livadș cu pruni, 

lângă șosea,Almașu Sec. Tel. 
625785 (6622)

• Vând loc de casă,Deva, str. 
Grigorescu, 18, zona gării. Infor
mații Herepeia, 32, Cioancă. (6621)

• Vând casă, 6 camere, teren 
cca. 800 mp, toate facilitățile, str. 
Cloșca, nr.9. Tel. 623955 (4493)

• Vând casă, central, 5 camere, 
parchet, încălzire centrală, posibil 
și în două rate. Simeria, str. Libertății, 
nr.12,tel. 260398 (6598)

• Vând garsonieră 2 camere 
Dacia, multiple îmbunătățiri. Tel. 
622083 (6603)

• Vând casă, Mintia, grădină 0,5 
ha, trifazic, 120.000.000, semire
morcă 0,5 t, înmatriculată. Tel. 
622476 (6629)

• Vând apartament 2 camere, 
confort I, etaj 2, ultracentral, 
Simeria.Vând apartament 2 ca
mere, etaj 1, zona pieței, Deva. Tel. 
260308, orele 15-17,233473, după 
ora 17. (2755)

• Vând casă, dependințe, teren 
arabil, localitatea Săcel (Călan). Tel. 
730039 (6612)

• Vând apartament 4 camere, 
negociabil, Bălcescu, bl.34, ap.11. 
Tel. 212543, între orele 16-20. (6635)

• Vând apartament 3 camere 
decomandate, parter, ultracentral, 
posibilități privatizare. Informații tel: 
234440. '

• Vând casă centrală cu spațiu 
comercial amenajat și curte cu 
două garaje, dependințe. Telefon 
211026. (6133)

• Vând spațiu comercial, vad 
excepțional 100 - 120 mp, Hune
doara. Telefoane 247529, 247496, 
712765. (4112)

•Vând Iveco Turbo Daily 3510, 
3,5 t, axă dublă spate, fabricație 
1986, înmatriculat persoană fizică. 
Tel. 092 281558 (6582)

• Vând tractor U 650, stare 
perfectă. Bretea Mureșană, nr. 19 
(6580)

• Cumpăr IMS în stare bună, 
neaccidentat. 229315 (6616)

• Se vinde la licitație publică un 
autoturism Dacia 1300. Prețul de 
strigare: 10.000.000 lei. Licitația are 
loc la sediul Dacia Service Hune
doara, în data de 2 februarie 1999, 
ora 10.(6618)

• Vând Dacia papuc, 5 locuri, 
carosată, preț convenabil. Tel. 092 
260066 (6628)

• Vând camion Mercedes 808, 
defect, sau talon, sau schimb cu 
Dacia 1307. Tel. 233688, 092 
288105 (6654)

•Vând Lada'1200, 10.000.000 
lei, negociabil. Tel. 283270 (6631)

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

• Vând urgent Opel Vectra GT, 
catalizator 2000 cmc, 191, înma
triculat persoană fizică, preț 13.500 
DM negociabil, stare foarte bună. 
Relații 094/549166, 092/780518. 
(4207)

• Vând tractor import marca 
Massoz Ferguson, 4 cilindri; în 
Stare de funcționare și plug în 
două brazde, semănătoare de grâu 
și alte utilaje agricole. Relații 
dimineața până la ora 8 la telefon 
777454, Hațeg sau zilnic la 094/ 
287653. (5793)

• Vând remorcă RM2 Mig 6 stare 
bună. Informații Agromec Căstău 
sau telefon 646154, după ora 18. 
(4113)

• Vând tractor U 445 înmatri
culat, Renghet, nr. 49, comuna 
Geoagiu. (4114)

• Vând două tractoare U 445, U
650 înmatriculate, C.I., V.T., Orăștie 
str. Decebal 19, telefoane 242738, 
092/481671, (4116)_____________

• Cumpăr telefoane celulare 
GSM,defecte, sparte sau codate, 
eventual repar, decodez. Tel. 094 
859958, 092 763524 (6565)

Tel. 211798 (6569)
• Vând calorifere noi, din 

aluminiu, preț negociabil. 094 
543415 (6571)'

• Vând cameră video Super 
VHS, efecte digitale multiple și orgă 
Casio,profesională, ambele noi, 
japoneze. Tel. 224345, sau 094 
869596 (6615

• Vând compact-discuri noi. Tel. 
094 822470 (6634)

• Societatea Ultra Service vinde 
copiatoare noi, second-hand, 
imprimante laser ink-jet, case 
marcaj, cântare electronice, la 
prețuri avantajoase. Reciclăm 
cartușe imprimante laser și ink-jet. 
Asigurăm service în garanție, 
postgaranție și piese schimb. Tel. 
092/554878, 092/380613 (3787)

• Viagra, 120 000, spray contra 
ejaculării rapide, medicamente po
tența, 01-6376273,092-342628,092- 
342629. Angajăm distribuitori. (OP)

• Societate comercială vinde 
la preț avantajos: centrale ter
mice și boilere, calorifere din oțel, 
țeavă multistrat și fitinguri. 
Hunedoara, str. Dorobanților, 12, 
tel. 092/701072 (3793)

• S.C. GAR STAR Blaj vinde din 
stoc la comandă curele trapezoi- 
dale din import pentru industrie și 
agricultură (combine Gloria, John 
Deere, Class, Ferguson, etc). Tel/ 
fax 058/711486. (6121)

• Vând negociabil mobilă de 
dormitor, Orăștie, Dacilor, 8 A. 
Telefon 242881. (4115)

ÎNCHIRIERI

• închiriez spațiu comercial 
central, 60 mp, depozit 25 mp, 
anexe, încălzire gaz metan, 
Simeria. Informații 054/215565, 
094/569715. (6137)

OFERTE DE 
SERVICII

• SC Ferdor Impex SRL, str. 
Depozitelor, nr.1, Deva, importator 
direct, vă oferă la prețuri foarte 
avantajoase produse alimentare 
import Ungaria. Onorează și co
menzi ferme. Tel./fax: 235035, 
216748 (6115) (000012)

• Bucătăreasă calificată își 
oferă serviciile pentru ocazii 
speciale, nunți, botezuri etc. Poate 
fi solicitată la adresa: Câmpuri 
Surduc, 14, Lupaș Maria. (6620)

• Societate angajează agent 
comercial cu autoturism. Informații 
Deva,str. Horea, 13 (în curte) sau 
tel. 094 641378 (6607)

BRIGS
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SC MACROMEX SRL 
București
- filiala Timișoara -

Importator: mezeluri Spania, brânzeturi Frqnța, 
produse congelate SUA 

angajează

Agent vânzări pentru orașele 
Deva, Orăștie, Hunedoara.

Cerințe: minimum 12 clase, carnete de conducere 
categoria B, de preferință experiență în vânzări

Curriculum vitae se va trimite până în date de 
30.01.1999 pe adresa:

director vânzări Piescu Petru, str. Cristalului, 
nr.1, bl.74, sc.D, ap.52, Timișoara sau tel./fax: 
056166834,092/368815.

• Familia Voinica, reprezentantă 
a SC Comvialex SRL Deva, împreună 
cu angajații săi, care timp de 6 ani a 
comercializat produse alimentare 
prin magazinul situat la parterul 
corpului central al halei din piața 
Deva, anunță cu regret încetarea 
activității în acest spațiu comercial, 
începând cu data de 1 ianuarie 
1999.Mulțumim clienților pentru 
fidelitatea cu care am fost râs; lățiți, 
în schimbul serviciilor și produselor 
oferite de noi. (6616)

• SC Jupitex Prodcom SRL 
Deva anunță că în curând va 
deschide un magazin de îmbră
căminte și încălțăminte import 
Germania, în orașul Hunedoara, 
pe str. Aurel Vlaicu, nr. 70. 
Totodată firma anunță că anga
jează vânzătoare pentru acest 
magazin. Informații și alte detalii la 
tel. 235111,235112,235113 (6611)

• Vreți să câștigați între 150000- 
300000 lei la zi ? Sunați la 
092493879 (6617)

• Obțineți un miliard lei (fără 
muncă) și vize vest prin joc 
internațional, risc minim, dependent 
de abilitatea dvs. (Mai simplu, sigur, 
rapid decât Caritas). Trimiteți plic 
timbrat autoadresat plus 20.000 lei 
la C P. 230, Tg-Mureș. (MP)

PIERDERI

• Pierdut carte de identitate 
seria B, nr. 184564,pentru autotu
rismul HD 01 ZJL. Se declară nută. 
(6613)

• Pierdut legitimație nevăzători 
pe numele Popa Ana. Se declară 
nulă.

• Pierdut carnet de student de 
la Facultatea Dimitrie CantemirCluj, 
anul 3, zi, pe numele Matei Remus 
Decebal. Se declară nul. (4220)

• Pierdut carnet de șomaj pe 
numele Coțolan Flavius Daniel. Se 
declară'nul. (4219)

• Pierdut carnet de șomaj pe 
numele Cîmpean Vergii eliberat de 
Forțele de Muncă Hunedoara. Se 
declară nul. (4218)

• Pierdut certificat de studii de 
8 clase eliberat de Școala din 
comuna Frata, județul Cluj. Se 
declară nul. (4217)

^COMEMORĂRI ’

• Cu durere în suflet soția 
Jenica, copiii Sergiu și Cosmin, 
cumnatul Dragomir anunță tre
cerea a 35 de zile de când a 
plecat dintre noi scumpul 
nostru soț, tată și cumnat, 
maistru

STANAMIRESCU PETRU 
(IEPURICA)

Parastasul și slujba dă po
menire vor avea loc în data de 
17.01.1999. Dumnezeu să-l odih
nească în pace. (4216)

• Astăzi, 16 ianuarie 1999, se 
împlinesc 4 ani de când ne-a 
părăsit pentru totdeauna dragul 
nostru soț, tată și bunic

ARON HERBAN
Parastasul și slujba de po

menire vor avea loc duminică, 17 
ianuarie 1999,ora 12 la Biserica 
Popa Șapcă din Hunedoara. Nu 
te vom uita niciodată. Luci, 
Mircea, Cristina și Elena. (6601)

• Pios omagiu regretatei 
noastre

STELA ZAMFIRESCU
din Hunedoara, la 18 ani de la 
deces. Familia. (3782)

*?

• Copiii, rudele și toți cei 
apropiați anunță cu durere în 
suflet decesul celui care a fost

IOAN AMZULESCU
Corpul neînsuflețit este depus 

la Capela Cimitirului Ortodox 
Deva,iar înmormântarea va avea 
loc la Brănișca,duminică, 17 
ianuarie 1999. (6623)

• Salariații SC Apollo SA Deva 
sunt alături de colegul lor dl 
Marius Popa în momentele grele 
prin care trece, datorate dece
sului mamei sale. (6632)

• Familiile Indrea Alexandru și 
Eugen anunță cu nemărginită 
durere încetarea din viață a 
dragului lor tată

INDREA EUGEN
Corpul neînsuflețit se află 

depus la Casa Mortuară din 
Deva. înmormântarea azi, 16 
ianuarie, ora 13. (6136)

• Colegii din Direcția Agricolă 
sunt alături de familia Indrea 
Alexandru în marea durere 
pricinuită de decesul tatălui lui

INDREA EUGEN
(6136)

Sucursala Asirom SA 
Hunedoara - Deva 

organizează în ziua de 28.01.1999, ora 9.00 

Concurs
pentru ocuparea postului de inspector de asigurare 

la Reprezentanța Asirom SA Hunedoara.
Concursul se desfășoară la sediul Sucursalei din Deva, 

str.l. Creangă, nr. 21, iar înscrierile se fac până în ziua de 
26 ianuarie 1999.

Condiții:
- Studii superioare
- Vârsta maximă 35 de ani
- Cunoștințe operare PC
Acte necesare:
- copie după act de studii
- copie după cap. VI din carnetul de muncă și C/V.
Din sistemul de asigurări se primesc și candidați cu 

studii medii economice.
Bibliografia se poate ridica de la sediile Asirom Deva și 

Hunedoara. Alte informații la telefoanele nr. 213304 și
L713081 J

--------------------- ------------------------------------------—......>
SC ROdlPCt SA, societate comercială cu 

capital majoritar de stat, angajează de urgență, 
pe bază de contract de muncă (carnet de muncă), 

'^^^^AGENȚI 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.----------------------------------------------------------------------------- -

DACIA SERVICE
DEVA

Inspecții tehnice peri
odice pentru autoturismele 

nvaniltâ înmatriculate, aflate în
vXuvUltl circulație, inclusiv pentru

activitate de școală de 
șoferi și taxi.

Programul de lucru:
Luni - vineri: 7,30-19,30
Sâmbătă: 8,00-14,00

Societatea Comercială REUA SA Simeria
Organizează

în data de 04.02.1999 ora 10.00 la sediul său din Simeria, str. Atelierelor 
nr. 32, concurs pentru ocuparea postului vacant de jurisconsult.

Condiții de participare:
- vechime în profesie - minimum 3 ani
- studii superioare în domeniu
Cererile pentru concurs se pot depune la Serviciul Personal din cadrul 

societății până la data de 01.02.1999
Informații suplimentare privind actele necesare pentru înscriere la 

concurs, la telefon 054/260402, int. 112.

SC ASIROM SA
ORGANIZEAZĂ CONCURSUL 

“ASIGURĂRILOR DE RĂSPUNDERE CIVILĂ AUTO”
Pot participa toți cei care au încheiate asigurări de răspundere civilă auto (RCA) 

până la data de 01.02.1999.
Pentru a putea intra în posesia premiilor puse în joc, trebuie să răspundeți corect la 

întrebarea din talon.
Completați citeț datele din talon și expediați-l pe adresa SC ASIROM SA, str. I. 

Creangă, bl. 21, parter, Deva, cod 2700, jud. Hunedoara, cu mențiunea "Pentru 
concursul asigurărilor RCA”, până la data de 05.02.1999.

Se acordă 3 premii constând în asigurări de viață cu valori de 20 mii., 10 mii., 
respectiv 5 mii. lei.

Numele câștigătorilor vor fi anunțate în aceeași publicație.

TALON DE 
CONCURS

întrebare: Ce semnificație au inițialele RCA?
Răspuns:____________
Nr. tichet de asigurare ASIROM/ data:________
Numele și prenumele:____________
Adresa: localitate:___________str.__________
Nr.______Bl._____Ap.______ Tel.______________
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PD dorește să spulbere

Mitul sindicalistului din
Valea Jiului

CASA CORPULUI DIDACTIC

Conferința de presă organizată joi, 14 
ianuarie a.c., la sediul organizației județene a 
Partidului Democrat, a avut drept principal scop 
dezbaterea celor mai fierbinți probleme ale 
acestor zile. Evident, capul de afiș l-a deținut 
situația mineritului hunedorean, cu atât mai mult 
cu cât conflictul declanșat în Valea Jiului tinde 
să capete accente tot mai dramatice.

încă de la început dl Gheorghe Barbu, preșe
dintele Consiliului Județean Hunedoara, a apreciat 
că greva minerilor conduși de Miron Cozma este 
de departe în afara legii, ea conducând la o 
situație tensionată în zonă și, lucru evident, la 
îndepărtarea pentru o bună perioadă de timp a 
celor dornici de a face investiții acolo. Chiar și 
după declararea Văii Jiului drept zonă defa
vorizată, ceea ce înseamnă o serie de facilități 
pentru cei care doresc să facă afaceri, nu vor fi 
prea mulți cei dornici să investească în condițiile 
climatului de instabilitate și insecuritate din 
regiune. "Miron Cozma distruge cu bună știință 
această zonă și amână reabilitarea ei cu foarte 
mulți ani. Imaginea astfel creată se va estompa cu 
mare greutate, lucru care este categoric în detri
mentul celor care locuiesc acolo", a conchis dl 
Barbu. Domnia sa a continuat susținând că este 
evident amestecul Partidului România Mare în 
acest conflict, minerii fiind încurajați fățiș de liderul 
C.V. Tudor. De asemenea, se cunoaște faptul că 
o mare parte dintre mineri au fost amenințați și 
chiar forțați să participe la grevă, fapt pedepsit de 
legile în vigoare. Așadar, greva are un pronunțat 
caracter politic și aceasta este una dintre cauzele 
pentru care ea a fost declarată ilegală.

Dl președinte Gheorghe Barbu a ținut să 
reamintească faptul că o serie de oferte pe care 

Guvernul, Consiliul Județean și alți factori de 
decizie le-au făcut pentru găsirea de alternative 
lucrului în subteran au fost întâmpinate cu 
rezistență, ba chiar batjocorite. Spre exemplu, 
nimeni nu vrea să lucreze pentru reabilitarea 
unor drumuri, deși salariile oferite nu sunt deloc 
neglijabile. Toate alternativele create au fost 
întâmpinate cu reticență de mineri și deci 
abandonate. Cu toate acestea Guvernul este 
hotărât să rămână ferm pe poziții, conștient fiind 
că altă cale nu există. “Trebuie să se termine 
odată cu această legendă a cetățeanului protes
tatar din Valea Jiului. Și ei sunt cetățeni că și 
oricare alții și deci nu este corect și legal să 
beneficieze de tratamente preferențiale", a mai 
spus dl Barbu.

Dl Valeriu Butulescu, vicepreședintele orga
nizației județene a PD, prezent și el la întâlnirea 
cu ziariștii, a adăugat celor spuse de dl Gheor- 
ghe Barbu câteva considerații personale, sus
ținând că este inadmisibil ca demența să devină 
o formă de luptă sindicală. Chiar dacă termenii 
sunt duri, dl Butulescu și-i asumă, susținând 
inutilitatea acestei greve. Este foarte clar, și 
simpla analiză a cererilor ne poate arăta foarte 
bine, că greva a avut cu totul altfel de scopuri 
decât cele declarate. S-a intenționat intro
ducerea cu bună știință a unor cereri aberante 
tocmai pentru a fi siguri de refuzul Guvernului. 
Din fericire, celelalte sindicate conduse de Marin 
Condescu nu s-au alăturat lui Cozma negociind 
separat. Ei au obținut soluționarea cererilor, 
dovedind mai multă înțelepciune decât cei 
conduși de Miron Cozma.

Andrei N/STOR

Reînființată după 1989, 
Casa Corpului Didactic din 
Deva face parte din rândul 
acelor instituții a căror acti
vitate este sortită unui cva- 
sianonimat. Prin urmare, 
fiind insuficient cunoscută 
ca atare, serviciile pe care 
le poate oferi n-au fost fruc
tificate corespunzător pe 
parcursul timpului, după 
cum apreciază directorul 
instituției, dna Rodica 
Enedi.

Odată însă cu inițierea 
și aplicarea reformei în în
vățământul românesc, rolul 
și responsabilitatea Casei 
Corpului Didactic în solu
ționarea numeroaselor pro
bleme puse în acest context 
sporesc simțitor. Pentru că, 
precizează interlocutoarea 
noastră, funcționând ca in
stituție conexă a Inspec
toratului Școlar al județului, 
ea realizează trei mari 
obiective: informarea, do
cumentarea și perfecționa
rea personalului didactic și 
auxiliar din învățământ. 
Deși resursele financiare nu 
sunt foarte generoase, se 
încearcă organizarea și 
dotarea instituției, astfel 
încât ea să devină un “in
strument” cât mai eficient și

DEVA
mai operativ pentru cei 
interesați.

“Așa au început anul tre
cut, menționează dna Rodica 
Enedi, informatizarea biblio
tecii (continuată în acest an), 
care cuprinde 40.000 de vo
lume, și amenajarea unui ca
binet de informare și docu
mentare; în cadrul acestuia, 
punem la dispoziție materiale

între anonimat 
și necesitate\ 5_____________________ z

informative referitoare la le
gislația școlară, oferte edi
toriale (având si noi drept de 
editură), colecții de abona
mente la presa de specia
litate, iar ca documentare - 
mape tematice pe diverse 
specialități, inclusiv pe 
probleme de reformă, suport 
bilbiografic și tematic pentru 
diverse concursuri din în
vățământ etc. Puncte de do
cumentare cu acest specific 
am mai deschis în alte cinci 
orașe din județ - Hunedoara, 
Petroșani, Hațeg, Orăștie și 
Brad”.

Cât privește perfecționa
rea, aceasta echivalează cu 
formarea continuă (inclusiv 
cea inițială) a personalului

didactic. în acest scop, sunt 
în derulare la ora actuală 
programe de perfecționare 
cu profesorii pentru inițiere 
în utilizarea calculatorului, 
cu bibliotecarii școlari, cu 
preoții care predau religia și 
cu personalul din taberele 
școlare. Dar cel mai labo
rios program este destinat 
tuturor cadrelor didactice, 
problematica fiind cea a re
formei. Programul este pre
văzut a se desfășura până 
în ultima lună a acestui an 
și este structurat pe 5 mo
dule, consacrate reformei 
procesului de învățământ, 
reformei curriculare, eva
luării, consilierii și manage
mentului. întregul program 
urmează sistemul “casca
dă”, ceea ce înseamnă că 
fiecare participant devine 
formator, așa încât tot per
sonalul didactic va par
curge programul modular, 
la finalul căruia Casa Cor
pului Didactic (care organi
zează toate aceste acțiuni 
de perfecționare împreună 
cu Inspectoratul Școlar) va 
elibera o adeverință de pro
movare, conform instruc
țiunilor MEN.

Georgeta BÎRLA

STAREA MED/ULU/
Poluanții gazoși analizați (dioxid de azot, dioxid de sulf, 

amoniac și fenoli) au și pentru perioada 4-10 ianuarie 1999 valori 
medii și maxime care se încadrează în limitele prevăzute de 
STAS-ul de calitate a aerului 12574/1987. Valorile maxime au fost 
înregistrate pe zona Hunedoara la data de 5 ianuarie 1999 atât 
pentru dioxidul de azot cât și la dioxidul de sulf. Pentru amoniac 
și fenoli, indicatori care se determină numai pe zona Hunedoara, 
valorile maxime s-au înregistrat la data de 4 ianuarie 1999 și, 
respectiv, la data de 6 ianuarie 1999.

Pulberile în suspensie au valori medii care s-au încadrat în 
limita admisă de 0,15 mg/mc aer /24h la toate punctele de control 
din județ. Valoarea maximă s-a înregistrat pe zona municipiului 
Hunedoara la data de 6 ianuarie a.c. și depășește limita 
menționată.

Pulberile sedimentabile se încadrează în limita admisă de 
17,0 g/mp/ lună la toate punctele de control. Pe zona Paroșeni 
valoarea obținută se apropie de această valoare.

Nivelul radioactivității beta globale și al dozei gama absorbite 
se mențin în limitele de variație ale fondului natural de radio
activitate pentru toți factorii de mediu analizați Față de valorile de 
atenție de 200 Bq/mp/zi pentru depuneri atmosferice și de 10.0 
Bq/mc aer, în această perioadă valorile medii au fost de 0 92 Bq/ 
mp/zi și, respectiv, 2,24 Bq/mc aer.

Materiile în suspensie pe râul Jiu au avut în această perioadă 
o valoare medie de 366.0 mg/1 și o valoare maximă de 86b 0 mg/ 
1, înregistrată la data de 4 ianuarie '99. Raportate la perioada 
anterioară, se constată o reducere a cantității de materii in 
suspensie pe râul Jiu cu 180,0 /mg / 1 pentru valoarea medie și 
cu 353.0 mg/1 pentru valoarea maximă.

în cursul anuluM998 colectivul de inspecție din cadru! A.P.M 
Deva a întocmit unor agenți economici un număr de 23 acte 
contravenționale, în valoare de 104,750 mii. lei pentru neres- 
pectarea unor prevederi din Legea Mediului nr. 137/1995. Dintre 
acestea, 9 cazuri se referă la încălcarea prevederilor art. 79 lit. a, 
pentru că nu s-a solicitat autorizație de mediu, alte 5 cazuri se 
referă la încălcarea prevederilor art. 79, lit. i, privind degradarea 
mediului natural s-au amenajat prin depozitarea necontrolată a 
deșeurilor de orice fel și în 3 cazuri s-au încălcat prevederile 
articolului 39 lit. c, prin depozitarea deșeurilor pe maluri și în albiile | 
râurilor. I

De asemenea, în două situații s-au încălcat prevederile art. I 
46, lit.c, prin menținerea în funcțiune a instalațiilor ce emit poluanți I 
care depășesc limitele admise, iar în alte 2 cazuri s-au încălcat 
prevederile art, 39, lit. b, privind nerespectarea normelor din acord 
și autorizație pentru parametrii de calitate ai apelor uzate 
evacuate în emisar.

Agenția de Protecția Mediului Deva

Nepoata și- 
a omorât 
bunicul!
în general se spune că 

ziua de 13 aduce ghinion. 
Această prezicere s-a do
vedit a fi mai mult decât dra
matică pentru o familie din 
Deva. în ziua cu pricina, adi

că în 13 ianuarie a.c., în jurul 
orei 15, în apartamentul 
familiei Indrea din Deva a 
izbucnit un conflict spontan 
între Eugen Indrea de 83 de 
ani și nepoata sa de 13 ani, 
elevă la Liceul Sportiv Deva, 
în urma căruia minora i-a 
aplicat mai multe lovituri de 
cuțit în zone vitale, iar apoi 
repetate lovituri cu un ciocan 
în zona capului, fapt ce i-a 
provocat victimei decesul.

Minora deveană, în.vâr
stă de 13 ani, este cercetată 
în stare de libertate de către 
poliție și parchet pentru elu
cidarea împrejurărilor în care 
nepoata și-a ucis bunicul, 
întrucât în conformitate cu 
articolul 99 din Codul Penal 
faptele comise de persoane 
sub 14 ani nu răspund penal.

Ucis de 
soție 

r
O altă faptă dramatică s- 

a petrecut la Călan, tot în 
ziua de 13 ianuarie. în jurul 

orei 18 Viorel Tănasa în 
vârstă de 29 de ani, muncitor 
la Sidermet Călan, a fost ucis 
de către soția sa Mirela 
Mihaela. Crima s-a produs în 
locuința celor doi soți din 
Călan, pe fondul unui conflict 
spontan.

Soția și-a ucis soțul cu 
un cuțit de bucătărie, pe care 
i l-a înfipt în inimă. Autoarea 
crimei a fost reținută urmând 
a fi prezentată parchetului cu 
propunerea de arestare.

Amenințări !
cu bombe

Persoanele deocamdată 
rămase necunoscute au 
amenințat marți, 12 ianuarie 
a.c., că la Liceul Sanitar din 
Hunedoara și la Școala Ge
nerală Nr. 1 Deva va exploda 
câte o bombă.

Sesizată de către condu
cerea celor două școli echipa 
pirotehnică a IPJ Hunedoara 
s-a deplasat la fața locului, 
unde a constatat că telefoa
nele primite au fost o farsă

La Școala Generală Nr 1 
din Deva apelul telefonic pri
mit de către secretară a fost 
transmis de către un bărbat 
care i-a mai cerut acesteia ca 
în decurs de o oră în fața școlii 
să fie depusă o sacoșă cu 20 
de milioane de lei, altfel în 
școală va exploda o bombă.

Grupaj realizat de
Corne! POENAR

r — ----------------1
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- Hațeg -

tă din funcțiune. Cum? La tele
fonul instalat pe un perete al 
magazinului Romarta cineva a 
introdus în locul destinat cartelei 
o bucată de carton. Domnii de la 
pază și ordine ar trebui să fie mai 
atenți, mai ales în timpul nopții.

Turnătorii au fost 
uitați

în centrul orașului sunt multe 
coșuri de gunoi instalate de cu
rând. Edilii orașului nu s-au gândit 
și la fumători. Astfel că aceștia n- 
au unde sâ amnce chiștoacele. în 
coșurile existente este periculos 
să le pună. Așa că le aruncă în 
vazele pentru flori, în gardul viu de 
la marginea trotuarelor sau pe 
lângă pereți. (Tr.B.)

I 
I
I
I
I 
I

în slițjba cetățenilor
Și poșta face eforturi să se 

modernizeze, să satisfacă soli
citările cetățenilor cât mai grab
nic și în condiții cât mai bune. în 
oraș au fost montate șase cutii 
poștale noi, iar cele trei ghișee 
din oficiul poștal al orașului au o 
activitate complexă, adică fie
care dintre ele efectuează toate 

| operațiile poștale. în felul acesta 
se evită aglomerația.

Mai multă grijă față 
de telefoane

în oraș s-au montat telefoane 
cu cartelă ce funcționează foarte 
bine. Acestea nu mai tentează pe 
nimeni să le deterioreze. S-au 
găsit însă indivizi care să le scoa-
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