
INSTALAȚIE DE GAZ METAN 
DIN POLIETILENĂ

După cum ne-a informat 
primarul comunei Sarmize- 
getusa, domnul Adam Corui, 
proiectul de introducere a 
gazului metan în cele cinci 
sate aparținătoare a fost 
aprobat. SC Gevis din Deva 
în asociere cu firma 
arădeană COMERA au 
demarat lucrările de 
racordare și montare a 
stației de măsurare și con
trol. Până în prezent doar 80 
la sută din locuitorii satelor 
Sarmizegetusa, Hobița, 
Breazova, Păucinești și 
Zeicani au solicitat

introducerea gazului 
metan. Obligația bă
nească a unui beneficiar 
de gaz metan este de șapte 
la sută din cele 
aproximativ 3 miliarde de 
lei cât reprezintă valoarea 
totală a lucrării. Domnul 
Adam Corui a ținut să 
precizeze că pentru 
instalația de gaz se vor 
folosi țevi din polietilenă, cu 
o durată de garanție de 
până la 50 de ani, lucru 
inedit în țara noastră.

Cristina CÎNDA
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"Urmașa” celebrei HG 500 
va impune impozite mai mari 

din venituri tnt mai mici 
în conformitate cu semnalele trimise de Ministerul 

Finanțelor către organismele sale din teritoriu, se află în 
curs de aprobare un proiect de ordonanță menit a sta la 
baza unei reevaluări a mijloacelor fixe din patrimoniul 
societăților comerciale. “Urmașă" a celebrei HG 500 apărută 
în 1994, actuala prevedere va mări valoarea contabilă a 
clădirilor, construcțiilor speciale și a terenurilor de 9,007 ori. 
Proportional vor crește și impozitele aferente acestora.

Există temerea, la nivelul instituțiilor teritoriale abilitate 
să preleve impozitele, că în acest an deteriorarea economică 
generală se va contrapune mai acut posibilităților agenților 
economici de a-și plăti obligațiile financiare majorate. Acest 
lucru ar putea face ca ponderea de încasare a taxelor și 
impozitelor să fie mult mai mică decât în 1998.(A.S.)

SE POATE ȘI AȘA, S-All 
PUTEA SI MAI BINE

Ca orice cetățean care 
trăiește în respect față de lege, 
chiar dacă nu e de acord cu ea, 
mi-am depus declarație de 
impozitare a casei la 
Administrația finanțelor publice 
a municipiului Deva. Am făcut- 
o așteptând la rând cu alți 
cetățeni. Toată "operația" n-a 
durat mai mult de o jumătate de 
oră. Se poate și așa.

Mai întâi, când m-am dus 
după formular, un bărbat în 
uniforma gardienilor publici m- 
a întrebat dacă locuiesc în Deva 
și am locuință individuală în 
proprietate după care mi-a 
înmânat formularul pentru care 
intrasem la finanțe.

Cu declarația completată m- 
am prezentat la inspectorul de 
specialitate spre a o viza. 
Acesta, se putea altfel?, avea și 
el ceva de obiectat. "N-aveți pe

spate schița construcțiilor”. 
“Bine, zic, dar legea nu cere 
asta. Legea spune că e 
declarație pe proprie 
răspundere...” "Altcineva", vă 
rog - mă concediază 
inspectorul. Ce să fac. Am 
desenat o schiță sumară pe 
spatele declarației și a fost 
bine. Că legea nu cere așa 
ceva nu l-a interesat pe inspec
tor.

Holul finanțelor e plin de 
oameni, dar nici jumătate din 
ei nu trebuie să depună 
declarații. Cei mai mulți sunt 
proprietari de apartamente în 
blocuri. De unde să știe ei 
că, la Deva cel puțin nu 
trebuie să depună decla
rație? Finanțele publice n-au 
bani să informeze corect și 
complet populația. Și uite 
așa! (I.C.)
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Greva generala a 
minerilor din Valea 
Jiului - atentat la 

statul de drept și la 
imaginea țării

Pornită cu virulență din prima 
zi - 4 ianuarie 1999 -, și cu o 
sumă de revendicări fără pre
cedent - 30 la număr -, multe 
neavând nici o tangență cu 
munca și cu viața minerilor, iar 
altele fiind sortite eșecului din 
start, imposibil de rezolvat, 
greva generală a minerilor din 
Valea Jiului a crescut cu fiecare 
zi în amploare și intensitate. 
Hotărâți din prima zi să meargă 
la București, pentru care au 
cerut organelor abilitate 
aprobările necesare, dar care 
le-au fost refuzate, minerii și-au 
urmat tot mai îndârjit intenția - 
plămădită probabil de mult, în 
retorte politice, cum avea să se 
dovedească pe parcurs.

Lipsa de comunicare a 
autorităților la nivel înalt cu

minerii și neputința acestora de 
a înțelege realitățile țării, dorind 
să fie în continuare o categorie 
profesională privilegiată, cu 
antecedente de impunere a 
forței, au făcut ca luni, 18 
ianuarie a.c., să plece spre 
București. în prima noapte, 
consumată în Defileul Jiului, ei 
au trecut cu nepermisă 
ușurință de barajele forțelor de 
ordine, ajungând la Tg. Jiu, 
unde au înnoptat, punându-și 
la cale strategia pentru a treia 
zi. Miercuri au mers lejer până 
în localitatea Horezu, unde au 
fost primiți cu simpatie de către 
localnici. După a treia noapte, 
petrecută aici, bine organizați

Dumitru GHEONEA
(Continuare în pag. 2)

Președintele Emil 
Constantinescu a decretat 

Starea de urgență pe 
întreg teritoriul României

Stimați concetățeni!

Mă adresez dv în timpul unor evenimente care pot 
conduce ia consecințe dintre ce ie mai grave pentru 
țara noastră și pentru poporul nostru. în ultimele ziie și 
mai ales în ultimele 24 de ore, manifestările ilegale ale 
minerilor din Valea Jiului, conduși de Miron Cozma, au 
generat mari violențe și mari pericole nu ia adresa unui 
guvern sau a unei puteri politice, ci ia adresa întregii 
națiuni. Au fost atacate forțele de ordine, au fost 
batjocorite cele mai elementare norme ale legii, au fost 
bătuți și umiliți oameni care purtau haina militară, au 
fost iuați ostatici, au fost sustrase armament și muniție 
din dotarea trupelor de jandarmi.

în calitate de comandant ai forțelor armate, nu pot 
admite batjocorirea militarilor care apără ordinea 
publică, iar ca președinte ai României am obligația 
constituțională de a veghea la buna funcționare a 
instituțiilor publice care au fost puse în pericol. Pe tot 
parcursul de până acum a! acestui conflict, forțele de 
ordine, jandarmii și polițiștii nu au folosit decât mijloace 
de descurajare care nu afectează viața oamenilor. Ei

(Continuare în pag. 2)

• Noi nu ne vindem țara... fără comision.

RESTANTE LA ÎNCASAREA
IMPOZITELOR SI TAXELOR

LOCALE PE 1998
în anul fiscal 1998, 

Circumscripția Fiscală Simeria a 
reușit să preleve taxe și 
impozite într-un procent de 83 la 
sută din totalul cuvenit 
comunității. Nerealizările s-au 
făcut simțite la plata impozitului 
pe clădiri, terenuri și mijloace de 
transport. Principalii restanțieri 
sunt operatori economici cu 
profil agricol din zona arondată,

cei mai importanți fiind 
“Agrosim” și “Agromec” din 
Simeria și “Sansere" din 
Sîntandrei. Sumele 
neîncasate sunt de 75,14 
milioane lei la impozitul pe 
clădiri, 19,9 milioane lei la 
impozitul pe teren și 25,9 
milioane lei la taxa pe 
mijloacele de transport. 
(A S.) 

Discuția pe care am 
purtat-o cu dl ing. Nicolae 
Matiș, viceprimarul orașului 
Simeria, a gravitat în jurul 
perspectivelor pe care noua 
Lege a finanțelor publice lo
cale le induce în 
administrarea orașului.

în primul rând trebuie 
observat că diferența dintre 

Anul 1999 ar putea fi anul 
primăriilor falimentare

intențiile administrației lo
cale simeriene și posi
bilitățile ei financiare este 
enormă. Pentru a păstra un 
ritm cât de cât acceptabil în 
derularea investițiilor 
începute anpl trecut, în 
bugetul Primăriei Simeria ar 
trebui să se găsească în 
1999 cca. 20 de miliarde de 
lei. A fost demarată o lucrare 
de amploare menită a 
construi o rețea de 

canalizare modernă în 
Simeria și la Sîntandrei. 
Valoarea acestei investiții a 
fost evaluată, în prețuri 
1998, la 32 de miliarde de 
lei. Datorită sumelor mari, 
ea a fost împărțită în cinci 
etape, fiecare etapă fiind 
autonomă din punct de 
vedere al funcționalității 

porțiunii de rețea con
struite. Costurile necesare 
finalizării primei etape sunt 
de cca. 4 miliarde de lei. 
Anul trecut s-au efectuat 
lucrări în valoare de 700 de 
milioane de lei, 
reprezentând realizarea 
unei părți din canalul de 
refulare al stației de

Adrian SĂLĂGEAN
(Continuare în pag. 2) â

După emiterea Ordonanței 50 a Ministerului Finanțelor

“Dispariția unor angrouri va diminua concurența,
va determina creșterea adaosului comercial”

După apariția Ordonanței 50/ 
1998, numeroși comercianți 
angro și en detail și-au achitat 
de urgență taxele prevăzute de 
aceasta, au "umblat" și pe la 
prețuri și își continuă mai departe 
activitatea. Cum Ministerul 
Finanțelor susține că Ordonanța 
50 nu poate avea ca efect 
creșterea prețurilor, ne-am 
deplasat luni, 18 ianuarie ’99, pe 
la mai mulți angrosiști și 
comercianți cu amănuntul, de 
alcool, băuturi alcoolice, țigări și 
cafea, pentru a afla care este 
părerea dumnealor vizavi de 
argumentul Ministerului 
Finanțelor, cum au procedat 
după recentele măsuri la care 
trebuie să se supună. Cum am 
putut vedea, acestea diferă.

“Părerea mea este că nu 
. vor crește prețurile, în mod nor

mal nu ar trebui să crească, 
afirma dna Daniela Șerban, ad
ministrator al SC D&G Mela Serv 
ImpexSRL Deva. Se va reduce 
numărul intermediarilor și în 
acest caz nu-i cert că vor

ANCHETA SĂPTĂMÂNII
crește. Depinde însă și de stilul 
de lucru al producătorilor și 
importatorilor. Dacă se lucrează 
cu discount și distribuitorii vor 
vinde la preț de fabrică, în cazul 
acesta prețul va fi și mai mic. 
Fiecare fabrică lucrează cu un 
singur distribuitor pe județ și 
fiecare distribuitor are dreptul la 
15 angrosiști. Veriga se va re
duce, evaziunea fiscală se va 
termina într-adevăr - și mă bucur 
-, deoarece controlul va fi 

riguros, fiind obligatoriu a fi 
depuse patru exemplare din 
factura cu care se eliberează 
marfa."

SC Sireni vinde angro di
verse produse alimentare, dar și 

țigări, cafea și tot felul de băuturi, 
cu excepția berii. Dna Renata 
Sultana afirma că au făcut toate 
demersurile, respectiv cererea 
pentru acordarea autorizației de 
comercializare, fără de care nu 
poate primi marfa de la furnizori 
și nici nu o poate vinde. "Timp de 
o săptămână ne-am oprit cu 
vânzările - după apariția 
ordonanței - pentru a vedea cum 
va fi - spunea. Taxa nu ni se pare 
exagerată, însă ang rourile mici 

nu vor face față, vor trebui să 
reducă din sortimente, unele își 
vor înceta activitatea. Or, 
dispariția lor va face să dispară 
concurența și nu-i bine să nu 
ai concurență." Cafea n-a 
aprovizionat încă pentru că nu 
a găsit, neștiind deocamdată 
cine sunt distribuitorii. “Va 
trebui să-l găsim - mai spunea 
interlocutoarea - și acela să 
ne introducă între cei 15 
angrosiști cu care să lucreze. 
Noi suntem “la mâna lui” cum 
s-ar zice."

“Nu ne afectează atât de 
mult taxele, cât relațiile noi 
comerciale - a intervenit dl 
Sultana. Noi avem clienți mulți, 
din tot județul. Numai facturile, 

________ Estera SÎNA 
(Continuare în pag. 2)
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Greva generală a 
minerilor din Valea Jiului

(Urmare din pag. 1)

și conduși, după scheme 
dinainte stabilite, cu forțe întărite 
prin alăturarea unui mare număr 
de mineri din Gorj și Vâlcea, 
protestatarii aveau să plece joi 
dimineața mai departe.

O zi pentru istorie. 21 
ianuarie 1999: Bătălia de la 
Costești. într-un perimetru 
îngust din această localitate 
vâlceană, minerii s-au 
aprovizionat cu pietre și cu bâte 
din pădurile din jur și s-au 
năpustit cu furie oarbă, din toate 
părțile, peste forțele de ordine, 
care și-au abandonat 
echipamentul și muniția, fugind 
care încotro. Complot? Trădare? 
Incompetență? Barajul a fost 
trecut ca la paradă.

Sechestrați si răniți. Lovind 
în neștire, minerii au accidentat 
124 de jandarmi și polițiști, i-au 
sechestrat pentru scurt timp pe 
1500 dintre ei, ca și pe prefectul 
de Vâlcea, injuriat și lovit, 
inclusiv de „conducătorul de 
oști” Miron Cozma. Minerii au 
capturat scuturi și bastoane, 
căști și măști de gaze, 
aruncătoare de grenade 
lacrimogene și muniție chimică 
de la forțele de ordine.

Intrare victorioasă în Rm. 
Vâlcea. îmbarcați în autobuze 
și autodube, în camioane și 
autoturisme, cu steaguri albe și 
tricolore și cu portretul lui Miron 
Cozma lipit pe parbrizele unor 
mașini, scandând Cozma!, 
Vadim!, București!, minerii au 
intrat în triumf în municipiul Rm. 
Vâlcea, unde au fost salutați cu 
entuziasm de către un mare 
număr de localnici, forțând 
intrarea în Prefectură.

Demisii și demiteri. Pentru 
modul neprofesionist în care s- 
au comportat în acest dur 
exercițiu de apărare a ordinii 
publice și a stabilității statale, 
soldat cu eșecuri rușinoase, 
ministrul de Interne Gavril Dejeu 
a fost înlocuit cu colegul său 
de partid, Constantin Dudu 
lonescu, șeful trupelor de 
jandarmi, Stan Stângaciu a 
predat comanda fostului șef al 
SPP, Anghel Andreescu, iar 
colonelul Gheorghe Lupu, care 

Președintele Emil Constantinescu 
a decretat Starea de urgență pe 

întreg teritoriul României 
(Urmare din pag. 1)

nu au avut ta dispoziție nici un moment muniție de 
război.

Dacă violențele minerilor vor continua, România nu 
va mai avea în față nici un viitor. De aceea, în urma 
ședinței Consiliului Suprem de Apărare a Țării, din 
această noapte (21 ■ 22 ianuarie a.c. - n.n.), am hotărât 
instituirea stării de urgență pe tot teritoriul României 
în următoarele condiții: dacă până azi, 22 ianuarie, ora 
14,00, minerii nu vor începe întoarcerea în Valea Jiului, 
starea de urgență va intra în vigoare începând cu ora 
14,00. Dacă în acest interval de timp ei vor încerca să 
se deplaseze în orice altă direcție, starea de urgență 
va intra în vigoare imediat.

Am hotărât aceste măsuri speciale pentru ca legea 
să fie lege pentru toți. Aceste măsuri nu înseamnă 
renunțarea ia dialog și ia hotărârea de a rezolva 
această criză pe cale pașnică, prin negocieri. Am 
solicitat Guvernului o disponibilitate permanentă 
pentru rezolvarea tuturor problemelor economice și 
sociale.

Dragi concetățeni!
(n viața unei națiuni există clipe grave, în care 

trebuie să facem apei la tot ce este mai bun în noi. 
Acum este o asemenea clipă. Vă chem s-o depășim 
împreună pentru că știu că putem să trecem de acest 
impas. Am promis că voi aplica legea acolo unde 
legea este încălcată, fi asigur pe toți cei care, foarte 
multi, se simt amenințați de violențele acestor zile că 
nu voi încălca această promisiune.

condusese detașamentele 
forțelor de ordine în Defileul 
Jiului și la Costești, a fost 
destituit.

Agitație si îngrijorare în 
cabinetele puterii

Joi, la ora 14, o delegație 
guvernamentală, condusă de 
ministrul Muncii și Protecției 
Sociale, Alexandru Athanasiu, 
a sosit la Rm. Vâlcea pentru 
un dialog cu minerii, pe care 
aceștia l-au refuzat. La Palatul 
Cotroceni, președintele Emil 
Constantinescu s-a întâlnit tot 
în cursul zilei de joi, cu liderii 
partidelor parlamentare, care 
au elaborat o hotărâre în cinci 
puncte, a convocat 
Parlamentul în sesiune 
extraordinară pentru vineri 
după amiază, a ținut o ședință 
a Consiliului Suprem de 
Apărare a Țării și a dat un 
comunicat prin care se 
instituia starea de urgență în 
întreaga țară dacă până vineri, 
la ora 14, minerii nu începeau 
să se reîntoarcă în Valea Jiului. 
Și Guvernul s-a întrunit joi 
noaptea în ședință pe tema 
regimului stării de asediu și de 
urgență. în același timp, 
ministrul Traian Băsescu a 
scos încă o hotărâre de 
interzicere a circulației 
feroviare, de această dată pe 
Valea Oltului.

Primul ministru Radu 
Vasile. la Cozia. Pentru ora 14 
a zilei de ieri, premierul Radu 
Vasile își anunțase sosirea în 
localitatea Cozia, din 
apropierea municipiului Rm. 
Vâlcea, pentru o discuție cu 
delegația protestatarilor 
conduși de Miron Cozma. 
Acesta s-a prezentat primul 
la întâlnire, în fruntea unei 
delegații formată din lideri 
sindicali ai minerilor din Valea 
Jiului, după ce s-a rugat la 
Mănăstirea Cozia. A sosit apoi 
și delegația guvernamentală, 
condusă de primul ministru 
Radu Vasile, și negocierile au 
început.

A fost a 15-a zi a grevei 
generale a minerilor din Valea 
Jiului, escaladată la cote greu 
de imaginat.

O Cupa Start la minifotbal
Sala sporturilor din Deva va găzdui astăzi și mâine întrecerile 

contând pentru Cupa Start la minifotbal.Turneul, organizat de clubul 
SC Start '91 Deva în colaborare cu DjTS Hunedoara - Devâ, se 
adreseză micuților fotbaliști de la grupele de vârstă 1986 - 87 și 
1988 și mai tineri. Și-au anunțat deja prezența echipe de la cluburile

Corvinul Hunedoara, Vega Deva, Minerul Certej, FC Start '91 Deva 
și Tehnosporting Simeria și sunt așteptate răspunsuri favorabile 
și de la alte cluburi din județ. Pentru că intrarea este liberă, 
organizatorii adresează tuturor amatorilor de sport invitația de a 
urmări din tribune toate jocurile acestui turneu. (C.M.)
3 Farmacii de serviciu

Farmacie de serviciu în Deva la finele acestei săptămâni va fi 
“Tamic", situată pe bulevardul Decebal, nr. 30, telefon 227894.

în Hunedoara va fi de gardă, în același interval de timp, 
unitatea farmaceutică “Robinia”. Adresa - str. M. Viteazu, telefon 
713537. (E.S.)

(urmare din pag. D “Dispariția unor angrouri va diminua concurența...”
în patru exemplare, ne vor costa 
20 de milioane de lei. Cred că 
nu trebuia să se umble la relațiile 
dintre furnizori și comercianți, 
nu trebuia scurtat lanțul 
comercial căci concurența este 
benefică. Se va elimina într- 
adevăr evaziunea fiscală, dar 
va fi încurajat lucrul la negru, 
vor fi unii care vor aduce țigări 
din Ungaria. Statul oferă prin 
această ordonanță monopol 
unor oameni și astfel aceștia 
vor crește prețul cu cât vor dori 
ei.”

SCAqercom ImpexSRL si- 
a plătit taxele aferente la Direcția 
Generală a Finanțelor Publice și 
CFS pentru cafea și cele cinci 
sortimente de băuturi 
comercializate angro și en de
tail - cum spunea dna Angela 
Malea. I se pare însă o aberație 
taxa de 100 milioane de lei 
pentru țigări, articol la care va 
renunța la a-l comercializa. 
Patronul societății, dl Malea, era 
de părere că “Ministerul 
Finanțelor, în momentul când a 
dat o astfel de ordonanță și a 
condiționat numărul de 
comercianți care să facă 
comerț cu produsele supuse 
autorizării, automat trebuia să 
condiționeze și adaosul 
comercial practicat, pentru că 
atât timp cât nu este liber 
comerțul și nu intervine 
concurența este clar că 
adaosurile pot fi dublate. Dacă 
nu există nici un fel de

*

Anul 1999 ar putea fl anul primăriilor falimentare
(Urmare din pag. 1)

pompare de pe strada 
Progresului. Tot în 1998 s- 
au mai investit 400 de 
milioane de lei în lucrarea 
de apă-canal executată în 
localitatea Sântandrei și 
cam tot pe atâta pentru 
construirea unei conducte 
de medie presiune care să 
permită, pe lângă 
introducerea gazului metan 
în localitatea Rapolt, și 
ameliorarea presiunii 
gazelor în satele Uroi și 
Cărpiniș.

Din păcate, satisfacerea 
nevoilor de infrastructură ale 
Simeriei nu pare a fi

JT4RE/I MEDIULUI
Poluanții gazoși analizați 

(dioxid de azot, dioxid de sulf, 
amoniac și fenoli) au avut pentru 
perioada 11-17 ianuarie 1999 
valori medii și maxime care s- 
au încadrat în limitele admise 
prevăzute de STAS-ul de 
calitate a aerului 12574/1987. 
Valorile maxime au fost 
înregistrate pe zona Hunedoara 
la data de 11 ianuarie a.c. pentru 
dioxidul de azot și în 12 ianuarie 
pentru dioxidul de sulf, amoniac 
și fenoli.

Pulberile în suspensie au 
valori medii și maxime (cu 
excepția valorii maxime pe zona 
Hunedoara) care s-au încadrat 
în limita admisă de 0,15mg/mc 
aer/24h la toate punctele de 
control din județ. Și pe zona 

ordonanță, de lege care să-l 
condiționeze pe acel comerciant 
să respecte un anumit adaos, el 
poate să pună 100 la sută, 200 
sau 300 la sută. Sunt situații când 
vor pune asemenea adaos 
pentru că este momentul să 
câștige. Este clar că se vor dubla 
iar adaosurile comerciale... Dacă 
mergem pe sistem centralizat, să 
centralizăm totul și dacă nu să 
lăsăm piața liberă.”

Am trecut și pe la câteva 
magazine și puncte de desfacere 
a produselor supuse autorizării. 
Ce am constatat? La debitul SC 
Dinamic Forplas - situat în 
Complexul central al pieței - prețul 
pachetelor de țigări crescuse în 
medie cu 500 de lei. Patronul 
firmei a plătit taxele aferente - 
afirma Carmen Morar - și astfel a 
fost posibilă continuarea vânzării. 
La fel s-a întâmplat și la chioșcul 
Asociației familiale “Ceai - bar 
Claudia” din piață. Dl loan Suciu, 
administrator și în același timp 
vânzător, spunea că a achitat la 
finanțe o taxă de 3,8 milioane de 
lei “încă în prima zi” (4 ianuarie 
’99) și continuă vânzările. “Am 
mărit însă și eu prețurile - spunea 
- în medie cu 7 la sută la cafea, 
cu 5 la sută la țigări și cu 3 la 
sută la băuturi. (Observăm că 
pachetul de 0,5 kg de cafea 
"Amaroy” care în urmă cu o lună 
costa 60.000 lei, s-a făcut deja 
75.000 lei?!). “La rândul lor, și 
angrourile au mărit prețurile - mai 
afirma dl Suciu - iar noi constatăm 

realizabilă până în mileniul 
următor. Primăria Simeria a 
încheiat anuj trecut ,,pe 
pierderi”, cu un deficit de 
aproape 2 miliarde de lei. 
Acest lucru, ne spune interlo
cutorul, datorită faptului că 
taxele și impozitele locale n- 
au putut fi colectate în 
parametrii stabiliți. în aceste 
condiții, dintr-un buget 
programat pe hârtie la o 
valoare de 9,1 miliarde de 
lei, în realitate s-au putut 
consolida doar 7,4 miliarde 
de lei, lucru ce a obligat 
consiliul local să recurgă la 
un împrumut de la 
Trezorerie.

Primăria Simeria nu-și

Teliuc valoarea maximă se 
apropie de limita admisă.

Pulberile sedimentabile 
prezintă depășirea limitei admise 
de 17,0g/mp/lună- în zona Teliuc 
de 12,3 ori și în zona Chișcădaga 
de 1,48 ori.

Nivelul radioactivității beta 
globale și dozei gama absorbite 
se mențin în limitele de variație 
ale fondului natural de 
radioactivitate pentru toți factorii 
de mediu analizați. Față de 
valoarea de atenție de 2,0 BqZ1, 
în această perioadă valorile me
dii la apa brută din râul Strei și 
din rețeaua de apă potabilă a 
municipiului Deva au fost de 0,21 
și, respectiv, 0,11 Bq/1.

Materiile în suspensie pe râul 
Jiu au avut o valoare medie de 

scăderea numărului de 
cumpărători, a mediei vânzărilor 
cu 15 la sută.”

“Aceste taxe ar fi trebuit 
stabilite după rulajul mărfurilor, a 
intervenit dna Ioana lancu. Noi 
avem un mic magazin în balcon, 
volumul nostru de desfacere este 
foarte mic, dar taxa este aceeași 
ca pentru marile magazine.”

Cum am putut constata, la 
chioșcul SC Alfa SRL, cafeaua 
“Elita” costă acum 10.500 lei, față 
de 9.500 lei pachetul, cât era 
înaintea apariției ordonanței. La 
țigările LM prețul a crescut cu 500 
lei/ pachet, în prezent fiind de 
8.500 lei.

Lucrând cu distribuitori 
internaționali de țigări, care și-au 
plătit taxele, SC Acoma SRL nu 
are probleme cu prețul țigărilor. 
“Pentru sortimentele de băuturi și 
cafea - pentru care taxa anuală 
este de un milion de lei de fiecare 
sortiment, am plătit deja jumătate 
din suma totală” - afirma dna Ana 
Hanciu. A renunțat la cafeaua ce 
se vindea la raionul de dulciuri, în 
schimb cafeaua la filtru, servită 
la barul de la intrare, costă 1.500 
lei față de 1.000 de lei până acum. 
Dna Hanciu era de părere că "nor- 
mal n-ar trebui să se 
scumpească produsele, doar 
dacă le scumpește producătorul.”

La“Alrrt'rn prețul țigărilor 
este mai mare cu 8 - 900 lei 
pachetul, cafeaua vrac s-a făcut 
63.000 lei/ kg față de 59.000 lei 
cât era înainte. Dna Virginia 

pune mari speranțe în 
veniturile ce vor intra la 
bugetul său în conformitate 
cu noua Lege a finanțelor 
publice locale, după cum 
spunea dl. Nicolae Matiș:

- în condițiile în care 
pulsul economic în zonă 
scade continuu, nu sperăm 
ca prin noile reguli de 
colectare a impozitelor 
bugetul primăriei să crească 
spectaculos. în cazul 
Simeriei, el ar putea chiar 
scădea față de cel primit în 
1998, iar efectele ar fi 
dezastruoase din punct de 
vedere al administrării loca
lității. Probabil că această 
autonomie financiară ar fi

474,0 mg/1 și o valoare maximă 
de 1302,0 mg/1, înregistrată la 
data de 14 ianuarie 1999. 
Raportate la perioada anterioară, 
rezultă o creștere a cantității de 
materii în suspensie pe râul Jiu 
cu 108,0 mg/1 ia valoarea medie 
și cu 436,0 mg/1 pentru valoarea 
maximă.

Analizând valorile medii ale 
indicatorilor de calitate a aerului 
pentru luna decembrie față de 
luna anterioară se constată 
următoarele:

- în cadrul limitelor admise, 
poluanții gazoși analizați sunt 
mai mari pe zonele Mintia-Deva, 
Hunedoara (cu excepția valorii 
pentru fenol), Călan și se reduce 
pentru zonele Petroșani, 
Chișcădaga (inclusiv valoarea 
pentru fenol);

- pulberile în suspensie au 
valori mai ridicate pe zonele

Jeflea spunea că “la toate 
aceste produse prețurile s- 
ar putea să mai dea înapoi”, 
exprimându-și convingerea 
că va fi mult mai bine, că nu le 
vor mai face concurență 
neloială cei care practicau 
vânzări la margine de drum, 
că vor fi eliminate de pe piață 
firmele fantomă, evazioniste.

Deci, părerile comer- 
cianților sunt diferite. Unii și- 
au exprimat acordul cu 
prevederile Ordonanței M.F., 
alții dimpotrivă, le-au 
dezaprobat, susținând că 
“ordonanța a lovit în micii 
comercianți”, că a scurtat 
lanțul comercianților, 
diminuând mult concurența, 
în plus, cum am constatat, de 
la numeroase raioane au 
dispărut sortimentele de 
cafea, țigări și băuturi. 
Dincolo de relațiile dintre 
agenții economici, ordonanța 
a avut ca efect și creșterea 
prețurilor. Căci dacă 
vânzătorii spuneau că 
acestea sunt nesemni
ficative (respectiv 5-8-900 lei 
creșteri la pachetul de țigări 
și 1.000 de lei la pachetifi de 
cafea), cumpărătorii nu le 
consideră mici. Dimpotrivă, 
pentru mulți dintre ei 
consumul de cafea sau 
fumatul au devenit un lux, iar 
cei cu mai multă voință au 
renunțat sau vor renunța la 
aceste deprinderi.

fost mai bine simțită de 
primării dacă pe lângă cei 
40 la sută din impozitele 
pe salarii, bugetele locale 
ar fi primit cotă parte și din 
TVA, impozitul pe profit sau 
din accize. în aceste 
condiții, anul 1999 s-ar 
putea să consemneze în 
România un fenomen 
ciudat și anume acela de 
faliment la nivelul 
primăriilor.

Dacă acest lucru se va 
întâmpla nu ne va mai 
rămâne decât să le 
închidem și pe acestea, să 
stingem lumina și să luăm 
calea codrului...

Mintia-Deva, Hunedoara și 
Călan și se reduc pe zonele 
Chișcădaga și Valea Jiului. Au 
fost evidențiate valori maxime 
pe zonele Mintia-Deva, 
Hunedoara, Călan și 
Chișcădaga, care depășesc 
limita admisă;

- pulberile sedimentabile 
cresc pe zonele Mintia-Deva și 
Baru Mare (în cadrul limitei 
admise) și se reduc pe zonele 
Hunedoara, V. Jiului, Brad, 
Călan și Chișcădaga. Dacă în 
luna noiembrie 1998 la acest 
indicator aveam 16 secțiuni de 
control care au depășit limita 
admisă, la finele lunii decembrie 
1998 au fost puse în evidență 
doar 6 secțiuni de control în 
această situație.

Agenția de Protecția 
__________Mediului Deva j
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Banca Mondială acordă României

10 milioane dolari pentru combaterea 
sărăciei la nivelul comunităților

Premierul Radu Vasile - 
desemnat “Omul anului 1998”

Banca Mondială (BM) a 
aprobat un împrumut în valoare 
de 10 milioane dolari pentru 
proiectul Fondul Român de 
Dezvoltare Socială, destinat 
combaterii sărăciei la nivelul 
comunităților și dezvoltării co
munitare prin consolidarea 
capacității locale de organi
zare, se arată într-un comu
nicat al BM.

Costul total al proiectului 
este de 27 milioane dolari. Cre
ditul este rambursabil în 20 de 
ani, are o perioadă de grație de 
5 ani și va avea o dobândă 
standard pentru împrumuturile 
LIBOR în dolari SUA. Guvernul 
român va contribui cu 4,9 mili
oane dolari, Fondul de Dezvol
tare Socială a Consiliului Euro

pei cu 10 milioane dolari, iar 
contribuțiile beneficiarilor vor fi 
2,1 milioane dolari.

Proiectul reprezintă prima 
fază a unui program cu două 
etape (program adaptabil de îm
prumut), în valoare totală de 20 
milioane dolari. Banca inten
ționează să finanțeze și a doua 
etapă, în funcție de reușita pri
mului program. Programul adap
tabil de împrumut este un nou 
instrument de investiție, aprobat 
de către Consiliul Directorilor 
Executivi ai băncii, în septembrie 
1997, care asigură mai mare 
flexibilitate în special în cazul 
programelor de reformă pe ter
men lung.

împrumutul va sprijini Gu
vernul României în eforturile de 

a reduce sărăcia. în acest 
sens, în 1996 a fost înființată 
Comisia Națională pentru Com
baterea Sărăciei, iar în iunie 
1998 Guvernul a creat Fondul 
Român de Dezvoltare Socială 
(FRDS), pentru a combate să
răcia la nivelul comunităților. 
Prin acest proiect, comunitățile 
sărace își vor stabili propriile 
nevoi și vor participa la con
ceperea și realizarea de sub- 
proiecte menite să satisfacă 
nevoile. Subproiectele vor îm
bunătăți infrastructura în apro
ximativ 600 de sate, vor dez
volta 200 de activități gene
ratoare de venit în zonele 
rurale sărace și vordmbunătăți 
serviciile sociale destinate ca
tegoriilor dezavantajate.

Premierului Radu Vasile i- 
a fost decernat titlul de "Om al 
anului 1998” la categoria oa
meni politici și diplomați români, 
în cadrul unei ceremonii care a 
avut loc la Teatrul Cazino Vic
toria, la cea de-a șaptea ediție 
a Premiilor Nine O'Clock. Șeful 
Guvernului român a fost pre
miat “pentru intensa activitate 
politică și diplomatică desfă
șurată în anul ce a trecut, și 
pentru eforturile susținute în
dreptate spre realizarea refor
mei în România", conform argu
mentației juriului, format din 
personalități ale vieții politice, 
economice și financiare.

La categoria diplomați 
străini, Nine O'Clock a acordat 
premiul “Omul anului 1998” șe

filor misiunilor diplomatice ale 
Greciei și Turciei la București, 
Stelios Mallikourtis și respectiv 
Volkan Boskir, pentru contribuția 
lor la dezvoltarea relațiilor de 
colaborare cu România.

Titlul “Omul de afaceri român 
al anului 1998" i-a fost decernat 
lui Gelu Tofan, care este și unul 
dintre principalii investitori în 
mass-media românească.

La categoria investitori stră
ini, premiile Nine O'Clock au re
venit președintelui Băncii 
Societe Generale din Franța, 
Daniel Bouton, care a privatizat 
Banca Română de Dezvoltare, și 
managerului general al societății 
elene OTE, George Karaplis, 
care s-a implicat în privatizarea 
Romtelecom.

♦
Guvernatorul Băncii Națio

nale a României, Mugur Isă- 
rescu, a fost desemnat “Omul 
anului 1998” la categoria ban
cheri români, pentru longevita
tea în funcție. Aceeași dis
tincție i-a fost atribuită și di
rectorului general al ABN 
Amro România, Henk Mulder, 
care și-a încheiat, la sfârșitul 
anului trecut , activitatea în 
țara noastră, fiind transferat în 
Columbia.

La ceremonia desfășurată 
la Teatrul Cazino Victoria au 
participat personalități ale vieții 
politice, culturale, economice și 
financiare românești, oameni 
de afaceri străini, jurnaliști și 
șefi ai misiunilor diplomatice 
acreditați la București.

Ungaria dorește să investească mai 
mult in România

Destinderea relațiilor româ- 
no-maghiare, destindere care s- 
a făcut simțită mai pregnant 
după 1996, pare să fi constituit 
suportul recentelor declarații ale 
unor oficiali maghiari. La sfâr
șitul săptămânii trecute, la Cluj 
Napoca, dl. Nemeth Zsolt, se
cretar de stat în Ministerul Afa
cerilor Externe, a declarat că 
economia și învățământul vor 

constitui prioritățile relațiilor dintre 
cele două țări. Domnia sa a de
clarat că Ungaria este foarte in
teresată să investească în Ro
mânia, cu atât mai mult cu cât în 
ultima perioadă s-a constatat o 
ușoară scădere a investițiilor 
maghiare.

Una dintre principalele zone 
de interes ale investitorilor maghiari 
va fi infrastructura, sugerându-se 

urgentarea punerii în aplicare a 
proiectului privind construirea au
tostrăzii București-Budapesta. 
Nemeth Zsolt a afirmat că dez
voltarea relațiilor economice poate 
crea avantaje pentru ambele părți, 
sprijinindu-le în demersurile lor de 
aderare la structurile politice și 
economice euro-atlantice.

Integrarea Ungariei cu drep
turi depline în structurile Uniunii

Europene va crea deocamdată 
pentru cetățenii români un 
dezavantaj major. Este vorba 
despre obligativitatea impunerii 
de vize. Dl. Zsolt consideră că 
există chiar și în cazul impu
nerii vizelor soluții pentru anu
mite înlesniri și facilități. în 
acest fel va putea fi ușurat 
accesul cetățenilor români în 
spațiul Schengen. (A.N.)
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zahstan, unde a concesionat 
un important perimetru pe- | 
trolifer. y

Societatea Națională a Pe
trolului Petrom a descoperit în 
Marea Neagră un nou zăcă
mânt de țiței, apreciat ca fiind 
cea mai mare descoperire de 
acest fel din 1959, ceea ce 
este în măsură să influențeze 
extrem de favorabil valoarea 
companiei, în perspectiva pri
vatizării care va începe în 
acest an.

Valoarea comercială a ză
cământului, situat în blocul 
Histria, la circa 3.000 de metri 
adâncime, este apreciată la cel 
puțin două miliarde de dolari, 

dar probabil va atinge 4,5 mili
arde dolari, a declarat loan Popa, 
directorul general executiv al 
Petrom.

Valoarea investiției finale, 
pentru exploatarea comercială 
a țițeiului, este de cel puțin 100 
milioane dolari. Amplasarea fa
vorabilă a sondei, la circa 10 
km de platforma centrală de 
producție a sucursalei Pe- 
tromar, face posibilă punerea 
în producție a zăcământului în 
cel mult trei ani. Țițeiul des
coperit va putea fi exploatat 
cel puțin zece ani. “Un debit

de 700 de metri cubi pe zi nu 
am avut de mult; aceasta este 
producția unei schele", spune 
loan Popa.

Popa spune că anunțul des
coperirii a fost apreciat favorabil 
și de compania franceză ELF 
Aquitaine, cu care Petrom va 
efectua lucrări de explorare a 
altor blocuri petrolifere de pe 
platforma continentală a Mării Ne
gre. 'Descoperirea poate schimba 
complet fața Mării Negre", apre- . crări de explorare în Ka- 
ciază directorul general al Petrom.

Anunțul Petrom vine a do
ua zi după ce compania ameri

cană Amoco a anunțat că se 
retrage din România. Valoa
rea proiectelor de investiții 
ale Amoco cu Petrom și 
Romgaz ar fi depășit un mili
ard de dolari.

Producția de țiței a 
Petrom a fost anul trecut de 
6,3 milioane tone, iar cea de 
gaze naturale de 5,8 miliarde 
metri cubi. Petrom va începe 
în primăvara acestui an lu-
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Uniunea Europeană 
sprijină reforma 

structurală din economia 
românească

Uniunea Europeană își reafirmă disponi
bilitatea de a sprijini programele de reformă struc
turală a economiei românești, a arătat șeful 
delegației Comisiei Europene la București, Fokion 
Fotiadis, la întrevederea cu premierul Radu Vasile. 
La discuții a fost abordat și stadiul în care se află 
programele Phare pentru România privind dez
voltarea întreprinderilor mici și mijlocii, crearea 
unui mediu propice de afaceri și accelerarea 
privatizării. Radu Vasile a subliniat importanța 
programelor Phare ale UE pentru dezvoltarea 
sectorului privat din România și a arătat că Gu
vernul va continua aplicarea măsurilor de asa
nare a economiei.

Asistența financiară acordată României, în 
cadrul Programului Național PHARE, în anul 1999, 
este estimată la circa 200 milioane ECU, din care 
156 milioane ECU sunt destinați bugetului național 
PHARE, 10 milioane ECU cooperării transfron- 
taliere, iar restul sunt alocați infrastructurii.

Programul Național PHARE pe anul 1998 a 
inclus fonduri în valoare de 156 milioane ECU, 
din care 117 milioane ECU reprezintă bugetul 
național PHARE, 16 milioane ECU destinați 
privatizării și reformei și 25 milioane ECU alocați 
facilităților pentru investițiile în infrastructură.

Până în prezent, media bugetului anual alo
cat de Uniunea Europeană României a fost de 
110 milioane ECU, în 1998 și 1999 înregis- 
trându-se o creștere substanțială.*-

f-----  -
Taxa de 1,5% aplicată 

investitorilor de 
portofoliu străini nu 

se mai plătește
Taxa de până la 1,5% asupra tranzacțiilor 

cu valori mobiliare realizate de către investitorii 
străini nu se mai aplică, începând cu 16 de
cembrie 1998, se arată într-un comunicat al 
Ministerului Finanțelor. Comunicatul precizează 
că, potrivit Legii pentru aprobarea Ordonanței 
de urgență a Guvernului 92/1997 privind sti
mularea investițiilor directe, începând cu data 
intrării în vigoare a legii - 16 decembrie 1998 - 
se abrogă Ordonanța de urgență a Guvernului 
31/1997 privind regimul investițiilor străine în 
România, în care era prevăzută taxa de 1,5% 
din valoarea totală a tranzacției, la cumpărarea 
de valori mobiliare - acțiuni sau titluri de stat - 
de către o persoană fizică sau juridică cu 
domiciliul, respectiv sediul în străinătate.

De asemenea, reglementările în vigoare 
pentru impunerea’veniturilor persoanelor fizice 
din România asigură neimpunerea veniturilor 
obținute din tranzacționarea valorilor mobiliare, 
potrivit Legii 246/1998 pentru aprobarea Ordo
nanței de urgență a Guvernului 85/1997 privind 
impunerea veniturilor realizate de persoanele 
fizice, se mai arată în comunicatul Ministerului 
Finanțelor.

Pe de altă parte, normele în vigoare ale 
I Băncii Naționale prevăd că, pentru repatrierea 

sumelor în valută, investitorii străini de portofoliu 
I trebuie să facă dovada intrării în România a 

sumelor în valută și a achitării taxei de 1,5%.

Amoco și-a retras propu
nerea de participare la acti
vitățile de explorare și produc
ție ale Romgaz și Petrom, ca 
urmare a situației mondiale a 
pieței energetice, caracterizată 
de atingerea unor minime isto
rice ale prețurilor la petrol și 
gaze naturale, ca și a deterio
rării conjuncturii economice din 
întreaga lume, se arată într-un 
comunicat al companiei, sem
nat de vicepreședintele 
Amoco pentru Europa, Africa 
și Orientul Mijlociu, Steven 
Blossom. Ca urmare a acestei 
decizii, Amoco Romania Petro
leum Company își va închide 
reprezentanța de la București 
în perioada imediat următoare.

Lipsa unei perspective de 
ameliorare a situației actuale a 
pieței energetice mondiale pe 
termen scurt sau mediu a de
terminat Amoco, precum și alte 
companii din sectorul energetic, 
să-și reevalueze prioritățile în 
multe părți ale lumii, inclusiv în 
Statele Unite ale Americii. A- 
cești factori, împreună cu înce
tinirea creșterii economice 
mondiale, au condus la adop
tarea deciziei de renunțare a 
companiei americane la par
ticiparea la oportunitățile de 
afaceri din România.

In 1997, compania Amoco 
a anunțat că intenționează să 
investească aproximativ un 

miliard de dolari, pe o perioadă 
de 5 până la 10 ani, în sectorul 
petrolier din România, respectiv 
în 20 de câmpuri petrolifere ale 
companiilor Petrom și Romgaz, 
cu scopul de a mări producția 
autohtonă de gaze naturale și 
țiței. Proiectul a fost discutat cu 
autoritățile române, dar nu a fost 
finalizat. Avantajele materializării 
proiectului ar fi constat în creș
terea producției interne de gaze 
naturale de la 2 miliarde mc/an

Grupul 
Amoco își 

retrase 
oferta de 
investiții 

i

la 4 miliarde mc/an, suplimen
tarea veniturilor statului român și 
asigurarea necesarului de gaze 
în următorii ani.

Amoco activează în România 
din anul 1992, când a obținut 
concesionarea unui perimetru 
petrolifer în Carpați. Compania a 
renunțat să mai exploreze în pe
rimetrul respectiv după ce primele 
lucrări nu au dus la descoperirea 

de țiței. De asemenea, Amoco 
și-a dezvoltat în România, 
începând din 1995, o rețea de 
distribuție a produselor 
petroliere, prin intermediul filialei 
Romanian Petroleum Products. în 
urma restructurării activităților 
firmei în Polonia, România și 
Bulgaria, filiala a fost vândută 
companiei ungare MOL.

Grupul Amoco a obținut, în 
al treilea trimestru al anului 
trecut, un profit net de 295 mili
oane dolari, în scădere cu 
53% față de aceeași perioadă 
a anului trecut, ca urmare a 
influenței reducerii prețurilor 
petrolului. Cifra de afaceri a 
grupului a scăzut cu 16,6%. la 
7,493 miliarde dolari. în primele 
nouă luni ale anului 1998, pro
fitul companiei a fost de 1,033 
miliarde dolari, față de 1,931 
miliarde dolari în ianuarie-sep- 
tembrie 1997.

Grupul petrolier britanic 
British Petroleum și grupul 
american Amoco au semnat, în 
luna august a anului 1998, un 
acord de fuziune, în valoare de 
48 miliarde de dolari, din care 
va rezulta o nouă companie cu 
o valoare de piață de 110 mili
arde dolari. Reprezentanți ai 
celor două companii petroliere 
au estimat că fuziunea va 
duce la creșterea cu încă două 
miliarde de dolari a profitului 
net cumulat al BP și Amoco.



I Cuvântul liber

Cel mai mare balon
o I

“captiv” din lume
. Cel mai mare balon 
“captiv" din lume, “Fortis”, 
va fi vedeta Parisului în 
cursul sărbătorilor pentru 
anul 2000: o imensă sferă 
galbenă, strălucitoare, vizi
bilă din tot orașul, care își 
va ridica pasagerii la înălți
mea turnului Eiffel, infor
mează AFP.

Primarul Parisului, Jean 
Tiberi, a anunțat duminică, 
cu trei zile înainte de a dez
vălui programul oficial al 
sărbătorii anului 2000, că 
balonul “Fortis" va fi una 
dintre cele mai mari atracții.

“Fortis” are înălțimea unei 
clădiri cu 12 etaje și este 
plin cu heliu. El va fi instalat 
începând cu 1 iulie 1999 pe 
peluza centrală din parcul 
Andre Citroen.

Proiectanții lui Fortis au 
subliniat că heliul este un gaz 
cu inerție mare, deci nu există 
nici un risc de tipul Hinden
burg, dirijabilul transatlantic 
german care a explodat în 
1936 la New York. Acest ba
lon va stabili și o premieră 
mondială, fiind singurul omo
logat pentru a transporta 30 
de adulți sau 60 de copii.

Se VOR RETURNA FRIZELE
PARTHENONUW1

Parlamentul European a 
adoptat o rezoluție prin care 
cere Marii Britanii să "dea aviz 
favorabil cererii guvernului 
grec" de restituire a sculpturilor 
în marmură care au aparținut 
Parthenonului, transmite AFP. 
Rezoluția a fost adoptată vineri 
ca urmare a unei propuneri 
scrise depuse în luna noiem
brie la laburistul britanic Alf 
Thomas. Rezoluția afirmă că 
restituirea frizelor Parhtenon- 
ului ar fi un gest de mare gene
rozitate în favoarea patrimo-

niului cultural comun al Europei 
“și cere guvernului Regatului 
Unit să examineze problema 
cu bunăvoință.”

Grecia cere înapoi frizele de 
marmură din Parthenon încă 
din 1981. Guvernul de la Atena 
consideră că lucrările, care în 
prezent sunt expres la British 
Museum, au fost furate de Lord 
Elgin. Pe de altă parte, Marea 
Britanie susține că aceste anti
chități îi aparțin de drept, fiind 
cumpărate de Lordul Elgin de la 
autoritățile otomane.

.J
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■ riinii eurcpeni au 
apărut cu 200.000 de ani 

mai devreme decât se 
credea

Europenii au apărut, după toate probabilitățile, cu 200.000 de 
ani mai devreme decât se credea până acum, relatează agenția 
DPA. După uneltele și oasele descoperite și prelucrate, cercetătorii 
spanioli au ajuns la concluzia că primii locuitori humanoizi au 
populat continentul cu peste un milion de ani în urmă. Până acum, 
vârsta primului european, numit "Homo Antecessor", a fost 
estimată la 800.000 de ani. Potrivit unor relatări din presa spaniolă, 
pe dealurile de la Atapuerca (nordul Spaniei) au fost descoperite 
oase de bizon, care prezentau urme clare de măcelărire cu ajutorul 
unor unelte simple din piatră. Jose Maria Bermudez de Castro, 
organizatorul săpăturilor, consideră că acestea constituie probe că 
animalul a fost vânat și tăiat în bucăți de om. în acest areal au fost 
descoperite unelte din piatră care, fără îndoială, au fost modelate 
de om. "Homo Antecessor" a fost descoperit anul trecut, la 
Atapuerca, de o echipă formată din 80 de specialiști. Cercetătorii 
spanioli consideră că primii europeni au venit din Africa, iar acești 
europeni sunt, deopotrivă, strămoșii omului de Neanderthal, cât și 
ai omului "modern". Această teorie este combătută însă de alți 
experți din lume. După ani de cercetări în Atapuerca, oamenii de 
știință spanioli au mai descoperit și faptul că primii europeni erau 
canibali.-w  

■s

Muzeul Luvru are un spațiu 
multimedia

Un spațiu multimedia al muzeului parizian Luvru, 
“CyberLouvre", echipat cu zece stații informatice, se inaugurează 
marți de către ministrul francez al Culturii, Catherine Trautmann, 
transmite AFP. Acest spațiu, situat în pasajul dintre Hali Napoleon 
și galeria Carrousel, va fi accesibil, gratuit, în orele de vizitare a 
muzeului Luvru. în CyberLuvru vor putea fi admirate, pe computer, 
toate colecțiile muzeului, de la “Egiptul în timpul faraonilor" și 
“Mitologia antică", până la “Pictori francezi”. în acest muzeu virtual 
există 400 de lucrări și zece ore de comentarii sonore. Internauții 
pot vizita noul site al muzeului, la adresa www.louvre.fr. sau 
serviciul educativ online www.louvre.edu. De asemenea, în 
CyberLuvru pot fi consultate bazele de date privind lucrările din 
cele trei departamente ale muzeului, Antichități Orientale, Arte 
Grafice și Antichități Grecești, Etrusce și Romane. .
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Lichefierea sângelui lui San 
I Gennario, la Napoli, de două ori 
| pe an, considerată miraculoasă 

de către Biserica Catolică, este 
un fenomen chimic normal, sus-

| ține un astrofizician italian, infor
mează AFP.
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înaltului prelat, unica examinare a 
recipientului cu sângele lui San 
Gennario a fost o spectroscopie, 
realizată în 1989, la cererea curiei 
Napoli, și care a demonstrat că 
lichidul din interior conține hemo
globina, compus al sângelui.

/ERVICIILE /ECRETE E/T-
GERMANE DIIPUNEAU

DE DOI /PIONI LA
VATICAN

- Fosta RDG dispunea de 
doi spioni de marcă la 
Vatican și aceștia au reușit 
să transmită la Berlin, în 
perioada 1960-1990, peste 
760 de informații esențiale, 
dintre care o bună parte au 
fost predate și KGB-ului, a 
anunțat săptămânalul ger
man “Bild am Sonntag”, ci
tat de AFP. Numele celor 
doi spioni au fost desco
perite în urma decriptării, în

ultimele săptămâni, de că
tre Oficiul pentru arhivele 
fostei STASI (OKAS), a unor 
benzi magnetice ce au apar
ținut Poliției politice din fosta 
RDG (STASI). Aceste benzi 
conțin date de bază despre 
spionii pe care STASI îi avea 
în străinătate. Cei doi spioni 
est-germani de la Vatican 
acționau sub numele con
spirativ “Antonius” și "Lumină 
de speranță".

Considerații ale unui
9

savant italian
Margherita Hack, profesor la 

Universitatea din Trieste, a afir
mat că fenomenul apare pentru 
că sângele coqține compuși de 
fier semisolizi, care, atunci când 
recipientul este agitat, devin li
chizi. Acesta este un fenomen 
chimic normal, a explicat ea cu 
ocazia înființării așa-numitului 
Comitet pentru controlul afirma
țiilor privind paranormalul, fondat 
chiar de Hack.

Sângele lui San Gennario, 
păstrat într-un recipient, se 
lichefiază de două ori pe an, în 
Catedrala din Napoli, de sute 
de ani.

Cardinalul de Napoli, Michele 
Giordani, a replicat imediat, cu 
ironie, că de sute de ani se ivesc 
tot felul de explicații așa-zis rațio- 

■ nale, care, în cele din urmă, se 
^dovedesc neadevărate. Potrivit
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Un prenume spaniol, Jose, 
a devenit în 1998 cel mai des 
atribuit în California și Texas, 
statele cele mai populate din 
SUA, se arată în statisticile 
oficiale, citate de Los Angeles 
Times, transmite AFP.

Pe tot teritoriul Statelor Unite, 
prenumele cel mai folosit a ră
mas totuși Michael. Acesta este 
unul dintre cele cinci prenume - 
alături de John, Robert, James și 
David - cele mai atribuite în acest 
secol. Numele feminine cele mai 
frecvente în SUA rămân, la fel, 
cele tradiționale: Emily și Kaitlyn, 
în California și Texas, prenumele 
feminine cele mai atribuite sunt 
Jessica și Ashley.

-■ —......... —. ■-

.......

Sângele lui San Gennario se 
lichefiază în 19 septembrie, data 
când sfântul a fost decapitat, în 
305, în timpul persecuțiilor împă
ratului Dioclețian împotriva creș
tinilor, și în 8 mai, ziua în care au 
fost aduse moaștele sfântului în 
catacomba unde se află și acum. 
De câteva ori, sângele s-a liche
fiat și în 16 decembrie, ziua în 
care a avut loc erupția Vezuviului, 
în 1631. Primele date istorice 
despre acest miracol, recunoscut 
de către Biserica catolică și 
considerat de bun augur pentru 
orașul Napoli, datează din 1389. 
în cazul în care lichefierea nu are 
loc la data stabilită, locuitorii 
orașului Napoli se așteaptă la 
mari nenorociri. De fiecare dată,
lichefierea este așteptată de o | 
mulțime de oameni, în cadrul ■ 
unei ceremonii speciale.

Evoluția reflectă creșterea 
ponderei populației hispanice în 
cele două state, datorată atât 
imigraței, cât și măririi natalității. 
Frecvența numelui Jose printre 
micuții californieni nu a fost o 
surpriză. Acest prenume se afla 
pe locul doi în 1996, după Da
niel și pe locul trei în 1997, după 
Daniel și Michael. Potrivit unui 
expert de la Los Angeles Times, 
această evoluție demonstrează 
schimbarea atitudinii imigran
ților și evoluția societății. în 
trecut, alegerea prenumelor 
americane era un mod de se 
integra cât mai repede în noua 
societate. Jose devenea astfel 
Joseph, iar Mikhail, Michael. J

aoflfl2âoow®®S&

Inclus în Who’s Who
Scriitorul și cunoscutul om 

de radio Sebastian Sârcă a fost 
inclus în Who's Who 1999, 
dicționarul persoanelor cele
bre, editat de Centrul Interna
țional Biografic din Cambridge, 
Anglia. Sebastian Sârcă, în 
prezent director al Direcției 
Patrimoniu a Societății Ro
mâne de Radio, a realizat, de- 
a lungul anilor, emisiuni de 
audiență la public, precum “Te
lefonul de noapte”, “Fără pre
judecăți" sau "Vorbește-mi des
pre tine", difuzate de Canalul 
de Tineret (fostul Program III). 
De la ocuparea actualei funcții 
s-a remarcat prin publicarea, în 
calitate de editor (Editura Casa 
Radio), a numeroase volume 
despre istoria instituției în care

lucrează de aproape treizeci de 
ani.

Sârcă este de asemenea 
autorul unui roman autobio
grafic, "Călătorind spre vârful 
ființei mele" și al volumelor 
"Săgetați de Cupidon" și "Dra
gostea și bunele maniere", in
spirate din experiența de 
ziarist.

El a declarat pentru 
MEDIAFAX că în vara anului 
trecut a fost solicitat de către 
Centrul din Cambridge să tri
mită un curriculum vitae, ulte
rior solicitându-i-se mai multe 
detalii, iar la sfârșitul lui de
cembrie a fost anunțat de inclu
derea sa în Who's Who, lucru 
atestat de o diplomă pe care a 
primit-o recent.

O misiune a Agenției Inter
naționale pentru Energie Ato
mică (AIEA) va examina, în peri
oada 11-29 ianuarie, starea în 
care se află patru dintre reac
toarele centralei nucleare de la 
Kozlodui, deoarece Uniunea 
Europeană cere închiderea lor 
din motive de securitate, infor
mează AFP. Concluziile acestei 
misiuni “vor reprezenta un argu
ment pentru Guvernul bulgar", 
care apreciază că cele patru 
reactoare a câte 440 megawați

Vor fi examinate reactoarele
centralei bulgare de la Kozlodui 

fiecare, în exploatare din 1974 
până în 1982, nu trebuie închise 
înainte de 2004 și 2012, se afir
ma într-un comunicat al centra
lei. Din misiune vor face parte 
experți din Finlanda, Slovenia, 
Republica Cehă, Armenia, 
Franța, Slovacia, Marea Britanie 
și Statele Unite.

Bulgaria a semnat, în 1993, 
un acord cu Fondul de securitate 
europeană, constituit din cele 
șapte țări puternic industrializate 
(G7) și garantat de Banca Euro
peană pentru Reconstrucție și 
Dezvoltare (BERD). Potrivit acor
dului, G7 acorda un ajutor de 24 
milioane de dolari de ECU Bul-

--------------------------------------------- X 
gariei, care se angaja să închidă, 
la sfârșitul anului 1997, reac
toarele 1 și 2, iar în 1998, reac
toarele 3 și 4. închiderea celor 
patru reactoare ieșite din uz 
urma să se facă în același timp 
cu modernizarea reactoarelor 5 
și 6, mai noi, și modernizarea a 
două termocentrale. O parte din 
modernizări nu a fost făcută și 
nici nu s-au construit noi unități 
energetice, din cauza crizei eco
nomice, au precizat responsabili 
bulgari.

7 v

Când în presă apare un 
citat din declarația cuiva, există 
două explicații: fie persoana 
aceea este un geniu și are 
ceva foarte important de spus, 
fie are gelatină în loc de creier, 
dar este o celebritate și trebuie 
citată. în cazul lui Joaquin 
Phoenix, iubitul lui Liv Taylor 
din "Armageddon", este vala
bilă cea de-a doua explicație. 
La întrebarea "Cum e să câștigi 
atât de mulți bani din actorie?", 
el răspunde: "La munca mea,

dacă aș vrea să am satisfacții 
materiale de genul unei mașini 
decapotabile pentru un week
end, le pot avea. Dar eu prefer 
să-i ajut pe cei din jur." Apoi, fiind 
chestionat asupra unui rol într-un 
film de acțiune cu efecte spe
ciale, Phoenix dă replica: "E greu 
să țipi la un ecran gol și să-ți 
imaginezi că urmează să fii în
ghițit de un balaur". Oare despre 
ce-i vorba în actorie? "Este o 
graniță foarte slab trasată între 
actorul metodic și schizofrenie",

i stupide
declară Nicholas Cage pentru 
Esquire. Domnu’ Cage, luați pu
țin litiu... litiu... Pentru muritorii 
de rând este destul de liniștitor 
să afle în acest fel că marile 
staruri au destul de multe scurt
circuite neuronale și se pot ex
prima cu greutate fără un text în 
față. Măcar Elizabeth Taylor re
cunoaște, în Movielline: "Ceea 
ce mi s-a întâmplat bun în ca
rieră a fost pe neașteptate. N-am 
primit roluri datorită planurilor pe 
care mi le-am făcut, ci pentru că

am avut noroc"... înainte de a 
primi Oscarul pentru scenariul 
la "Good Will Hunting", Matt 
Damon spunea că Academia 
Americană de Film (cea care I- 
a premiat) este "un rahat po
litic"; staruri precum Charlie 
Sheen, Jason Patrick sau Tom 
Cruise sunt bune doar pentru 
"discuții tâmpe după ce te-ai 
îmbătat groaznic" și altele. 
Cine a spus că onestitatea 
este politica Hollywoodului a 
greșit.

http://www.louvre.fr
http://www.louvre.edu
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• Dante ne avertjzează că nu 
e înțelept să te întorci nefericit 
pe locurile în care ai fost cândva 
fericit, să nu umbli ca o slugă pe 
locurile unde ai fost cândva stă
pân... în satul de la capătul lumii 
unde m-am născut simt concret, 
palpabil, scurgerea timpului, tim
pul îmi apare ca un viscol pe 
care trebuie să-l înfrunt. Acolo - 
unde ajung foarte rar - simt că 
Timpul se fisurează și devin pro
pria mea fantomă... «STRICT 
AUTENTIC: a țoapă, cu degetele 
pline de aur, vorbind foarte tare 
(“marca” omului prost), explica 
într-un magazin: "...i-au furat 
video și casetele, tu... Hoțul a 
deschis ușa cu umărul. Dar poli
ția a luat amprentele umărului...” 
•Notam în 1989: “Când pe calea 
ferată circulă Zeii, când Zeii se 
îndreaptă spre un nou Congres, 
se fac revizii parasuplimentare 
ale căii ferate, circulă trei loco
motive în față, trei locomotive în 
spate. Când 1000 de copii merg 
în tabără la mare, trenul aleargă

Probabil că zilele care au 
urmat dezastrului de la Pearl 
Harbor au fost cele mai întu
necate din întreaga istorie a 
Statelor Unite, de vreme ce 
deja în ianuarie 1942, s-a năs
cut ideea unui raid asupra 
Tokyo-ului, pentru a demonstra 
Japoniei că Statele Unite sunt 
în stare de ripostă.

Astfel, colonelul James 
Doolittle primește misiunea 
efectuării raidului, cu 16 bom
bardiere tip B - 25 "Fortăreață 
zburătoare" cu bază terestră, 
care să decoleze de pe ... un 
portavion! La 2 aprilie 1942, 
portavionul "Hornet” cu cele 16 
aparate la bord, însoțit de nave 
de escortă, părăsește baza 
San Francisco cu destinația 
Vest.

Destinația Tokyo
La 18 aprilie 1942 în zori, 

escadra se afla la 1200 km de 
țintă - când este reperată o navă 
japoneză, pe care o scufundă 
navele de escortă. Cum deco
larea trebuia să aibă loc la dis
tanța de 800 km, se decide de
colarea imediată.

/STOBM SUB LUPĂ
Ajunse în zona Tokyo, apa

ratele sunt “întâmpinate” de vâ
nătoare și artileria AA, al cărei tir 
imprecis și slab în intensitate nu 
produce pierderi. Raidul durează 
30 secunde, după care avioa
nele - conform planului - iau di
recția Chinei (1700 km) pentru a 
ateriza într-o zonă controlată de 
guvernul chinez. Din cauza epui
zării combustibilului, câteva 

avioane ating coasta în apă, 
altele au aterizat în condiții 
grele, iar un avion aterizează 
forțat în zona Vladivostok, echi
pajul fiind repatriat ulterior.

Doolittle se întoarce la 
Washington, via India - Africa 
de Nord, decorat, avansat și 
numit comandantul Armatei 8 
Aeriene ce acționa în Marea 
Britanie, iar restul echipajelor 
continuând să acționeze în 
China și Birmania.

Studiourile MGM evocă 
episodul în “Thirty Seconds 
over Tokyo" (30 secunde dea
supra Tokyo-ului) - 1944, regia 
Mervyn Le Roy, cu Van 
Johnson, Robert Mitchum, 
Spencer Tracy.

Adrian CRUPENSCHi

Meseria nu mai e "brățară de aur")
Zi de zi nu aud altceva 

decât plângeri și regrete cum 
că: “Pe vremea lui Ceaușes- 
cu era mai bine, erau locuri 
de muncă, nu era șomaj, se 
construiau blocuri".

Și numărul celor care de
plâng vremea dictaturii este 
tot mai mare. Oare au uitat 
cu toții că aveau un loc de 
muncă dar stăteau zile în șir 
la cozi interminabile pentru 
că “ se dă carne, se dă lapte, 
se dau ouă..." Nu se găsea 
mâncare și nu aveai nici mă
car dreptul să înjuri pe cei 
care “nu dădeau", ca și cum 
mâncarea ar fi fost produsă 
de Ceaușescu însuși, ca și 
cum el singur putea să dea 
mâncare după bunul său 

plac. Și de fapt, așa era, la 
bunul său plac erau mâncare, 
apă caldă și rece, lumină, căl
dură și ... libertate.

Că nu prea sunt locuri de 
muncă se știe dar se vrea oare 
să se lucreze? Sunt patroni, 
întreprinzători și persoane par
ticulare care pot da loc de 
muncă însă cei care șe pre
zintă vor bani, nu muncă. Ti
nerii care au terminat liceul se 
rușinează să țină lopata, o 
mătură, o rindea sau acul și 
ața în mână. Nimeni nu vrea 
să învețe o meserie, se vi
sează ceva ușor de lucru, din 
care să iasă bani. Toți se plâng 
de șomaj dar se complac 
având în buzunar banii de șo
maj în locul unei munci chiar 

mai slab plătită. “Nu rentează 
să muncești și să iei salariu 
cu 50.000 lei mai mult ca șo
majul”. Iar când se lucrează 
la un “patron” se caută cum 
să-l tenteze, cum să ceară 
bani mai mulți și să lucreze 
puțin.

O să spuneți că sunt 
dură, că nu țin cu cei săraci și 
necăjiți. Știu că șomajul e în 
creștere, dar mai știu că și 
cheful de muncă e în scă
dere. Eu doar pun la îndoială 
munca ce doar cinstită nu se 
poate numi a unora care cer 
mult și produc prea puțin.

Nimeni nu vrea o mese
rie, dar toți vor bani!

ina DELEANU

© O femeie
^căsătorită vrea să fugă în 
' lume cu amantul ei. Tocmai 

coborau pe o scară sprijinită 
./ de geam, când femeia îi 
' spune amantului:
/ - Dacă ar ști bărbatul

meu ce facem, sigur ne-ar
/ omorî!

- Da de unde, doar el mi- 
» a împrumutat scara...

© într-o excursie în 
/Scoția, un turist vizitează 

renumitul lac din Loch Ness, 
-în speranța că va vedea 
* monstrul. El îl întreabă pe un 

localnic: •
r - De obicei, când apare 

monstrul?
/ - în general, după al
v, cincilea pahar!

/   

© Trei indivizi stau în li
niște la o masă. Unul gesticu
lează dezaprobator, după care al 
doilea oftează, iar al treilea scuipă 
cu silă. Un alt individ, de la o 
masă vecină, îi apostrofează:

- Ar fi bine să terminați cu 
politica!

© Domnul Gogu Snop se 
află împreună cu soția sa la un 
program de varietăți. La vederea 
dansatoarelor, frumoase, pe jumă
tate goale, îi șoptește nevestei:

- Omului i se face de-a 
dreptul poftă...

- Poftă poți să ai, dar de 
mâncat, acasă vei mânca!

© Doi polițiști 
întâlnesc pe stradă:

- Unde mergi, Ghiță? 
. întreabă unul.

- Acasă. Vin de la un teși 
de inteligență.

- Și ce rezultat ai obținut?
- Slavă Domnului, este 

negativ!

se

© Odată, la o ședință \ 
a Academiei, unul dintre 
vorbitori enervat îl numi pe V 
Voltaire imbecil.

- Iubite profesore, îi V 
răspunse Voltaire, până 
acum vă consideram un om 
inteligent. Și, iată, aflu cu 
uimire că mă credeți idiot. 
Nu-i exclus să ne înșelăm 
amândoi...

© Toadere,
văzut aseară la bal cu una, 
dar nu era nevastă-ta.

-Și?
- Păi, ziceam și eu așa, 

că parcă era mai urâtă decât 
nevastă-ta.

- Da, dar era alta...
Culese și prelucrate de

ii ie Leahu

te-am

V
v
v
V
v
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© Proverb reactualizat: © 

© Bătaia de joc e © 
© ruptă din Rai. © 
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Reflecția f 
SĂptĂmÂMH i _

"Firul între viață și 
moarte e totdeauna foarte 
subțire. E destul să știi atât, 
și dragostea de viață 
crește... sau scade.

Omul vrea să trăiască 
după cât e amenințat de 
moarte și inventează cauze 
pentru nemurire. Uimitor 
poate fi spiritul lui de inven
tivitate. Și uneori îi ajunge 
foarte puțin pentru ca viața 
să i se pară frumoasă.”

bezmetic prin noapte, cu Provi
dența pe post de revizor, cu Provi
dența în față, cu Providența în 
spate... La mulți ani, copii!" «Cât 
adevăr în cuvintele lui Alexandru 
Vlahuță, rostite în urmă cu o sută 
de ani: “SUB PUMNUL GROSO
LAN AL FORȚEI, DREPTATEA 
CELUI SLAB SE SFARMĂ". «S-ar 
putea ca cei ce citesc doar 
“Sportul" să fie surprinși că citez 

din Engels. Dar răspund de tot ce 
scriu. Deci: •“Nu sunt un moralist 
abstract, orice monstruozitate 
ascetică îmi este odioasă, nu voi 
blama niciodată dragostea cu pă
cat, dar mă doare că seriozitatea 
morală amenință să dispară, iar 
senzualitatea să fie pusă pe pie
destal”. Aceste gânduri au fost 
așternute pe hârtie pe la 1875, dar 
ele pot fi aduse sub lumina acestei 

toamne cu o valabilitate perfectă... 
• Nu voi înceta să pledez pentru: 
“CALITATEA VISELOR NU DE
PINDE DE CALITATEA PERNE
LOR". Văd atâția oameni nemul
țumiți nu pentru că nu au, ci pentru 
că nu știu să se bucure de ce au. 
în "bunuri” eu văd și sănătatea, și 
copiii normali, și pacea din acest 
colț de lume, și poezia ploii, și 
poezia nopții, și-un câmp mân

gâiat de toamnă, și lumina șiroind 
pe ziduri, și spectacolul norilor... 
• Cu ani în urmă vizitez “Casa 
Memorială George Enescu" din 
Dorohoi. Vrând să notez ceva în 
cartea de impresii, mă întâlnesc 
cu scrisul - inimitabil - al celui care 
a fost actorul GHEORGHE 
LEAHU, care scrisese: “Cine n-are 
amintiri n-a trăit. Cine nu le res
pectă, a trăit urât...” «Nu se poate 

măsura - cu tehnica actuală - 
consumul nervos într-un mediu 
opus firii tale. E un tip de supliciu 
de netradus, ca o boală pe care 
n-o poți descrie și nuanța unui 
om sănătos... «De la PAUL 
DINOPOL citire: "Ce păcat că nu 
există pe planul intelectual "per
mise de circulație" eliberate pe 
baza dovezii capacității respec
tive! Nu ne-am mai împiedica la 
tot pasul de infirmi sau de ologi 
în ale gândirii care nu se sfiesc 
să se înscrie în cele mai grele 
competiții naționale, sau chiar 
internaționale, rezervate - în 
drept - numai câtorva". • Un 
deținut își scrie cu sânge - în 
dimineața execuției - pe un petic 
de hârtie, ultimul său gând. Gar
dianul - beat și îndobitocit de 
mediu - descoperă hârtiuța, o 
citește cu indiferență, o moto
tolește, o aruncă în hazna. 
Uneori, asta-i soarta gândurilor 
noastre cele mai sfinte...

/lie LEAHU

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2  ■
3 ■
4 ■
5 ■ ■
e ■ II
7 L
8 ■ ■
9

10
■ I

ORIZONTAL: 1) Capcană sub
marină cu extensie tentaculară; 2) 
Pion activ pe eșichierul schimbător 
al posturilor - Culcuș străin la capăt 
de drum; 3) Bulgăre de argint topit 
de razele dimineții - Rarități pu
blicistice, ca amintiri pentru viitor; 4) 
Privire cu ochii închiși ai indiferenței 
- Premiu râvnit la tombola căpă- 
tuielii; 5) Boabă solitară dintr-un 
șirag sonor - Remarcat în compo
nența lotului mare - Prizonier într-o 
lume a oglinzilor strâmbe; 6) Artifi
cier prolific cu scântei verbale; 7) 
Cai verzi de pe simezele ambientu
lui modern - Frustă chemare pusă 
sub semnul egalității; 8) Refren 
monoton la căpătâiul țâncilor - Laț 
inexorabil de execuție în adâncuri - 
Vicii consemnate atât cât se poate!; 
9) Așternut pietrificat în somnul de 
milenii al Terrei - Coautor anonim la 
dicționarul...prieteniei; 10) Gară 
pentru popasul festiv al trenului 
amintirii.

VERTICAL: 1) Ansamblu tonal al percepțiilor . 
vizuale; 2) Făgaș adverbial pentru trecerea unor I 
precizări - Vădește o accentuată lipsă de formă; | 
3) Siluete boreale cu decorații frontale - Piedici ■ 
exhaustive în calea uitării (mase.); 4) Proiecție ■ 
precară pe ecranul ficțiunii - Simbolic jongleur | 
verbal la spectacolul dreptății; 5) Recunoaștere | 
banală acordată unei uniforme - Calificată de * 
facto ca... rectificatoare; 6) Reflexul spațial al | 
frecvențelor deficitare - Truver contemporan cu l 
evoluții la înălțime; 7) Remarcabil ca valoare în _ 
sfera nudităților - Executat în clasicul stil renas- I 
centist; 8) Argumentul manifest al încăpățânării | 
tipice - Taxă de pașaport pentru Terra incognita - ■ 
Cucurigul metalic al cocoșilor cazoni; 9) Scut de ■ 
inspirație mitologică pentru femeile vulnerabile - | 
Cerber străvechi la porțile meșterilor cioplitori; 10) ■ 
Acceptate benevol împotriva bunului simt. ’

Vasiie MOLODEȚ .
Dezlegarea careului “EMINESCIANA ” | 

apărut în ziarul nostru de sâmbăta trecută: j 
1) SATAN - PAȘI; 2) OZON - MIREL; 3) ■ 

TINERI - IRA; 4) IM - MARINAR; 5) EPIC - Rl |
- /; 6) O - AC - MOȘI; 7) PELERIN - Dl; 8) ATI ■
- ATIPIT; 9) IEZER - CALA; 10) TRIL - TIRAN J

Legile descoperirilor accidentale
1. Pentru a descoperi ceva, trebuie să cauți ceva.
2. Dacă vrei să faci un produs îmbunătățit trebuie să fii deja 

angajat în producerea unuia inferior.

Regula lui Rucnicki
Ceea ce nu poate fi desfăcut, se va desface în bucăți.

Legea lui Tenenbaum
Cele mai interesante rezultate se obțin o singură dată.

Legile excepției (ale lui Uhael)
1. Excepțiile depășesc ca număr legile.
2. întotdeauna există excepții la excepțiile stabilite.
3. în momentul în care ajungi să stăpânești excepțiile, nimeni 

nu își mai amintește regulile la care se aplică.

Legea lui Watson
Gradul de fiabilitate a unei mașini este invers proporțional cu 

numărul și importanta persoanelor care au contribuit la crearea ei. 
Grupaj de Hie LEAHU
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Sâmbătă
23 Ianuarie

7,00 Bună dimineața, de 
la ... lași 8,30 Alfa și Omega 
9,00 TVR INFO 9,05 Aladdin 
(d.a.) 9,30 Ba da! ba nu! (em. 
copii) 12,30 Ordinea publică 
13,00 A doua alfabetizare
13.30 Ecranul 14,00 INFO 
Magazin 14,30 Video magazin 
16,50 30 de ani de dictatură
17,45 Echipa de intervenție 
(s) 18,30 Sabrina, vrăjitoare la 
16 ani (s) 18,55 Teleen- 
ciclopedia 19,45 Săptămâna 
sportivă 19,55 Doar o vorbă 
“săț-i” mai spun 20,00 Jurnal
20.30 Prada (s, ep.1) 21,30 
Mare ți-e grădina, tranziție 
(div.) 22,25 TVR INFO 22,30 
Key Largo (f.a) 0,05 Tenis 
Australian Open

7,00 Elizabeth R (s.ep.1)
7,45 Jocuri moldovenești 8,30 
Sporturi extreme 9,00 Cronica 
africană 9,30 Pas cu pas
10.30 Documente culturale
11.30 TVR Cluj Napoca 13,30 
Actualitatea culturală 14,00

Duminică
24 ianuarie

tvri
7,00 Bună dimineața... de 

la Cluj Napoca 9,00 TVR INFO 
13,00 Biserica satului 13,10 
Tezaur folcloric 14,00 INFO 
Magazin 14,30 Video magazin
18,45 National Geographic
19,35 Duminica sportivă 19,45 
LOTO 19,55 Doar o vorbă 
“săț-i” mai spun 20,00 Jurnal
20,30 7 zile în România 21,30 
Mă lasă nevasta (f.a.) 22,30 
TVR INFO 22,35 Telesport 
22,40 Pariul TRIO 22,45 Dna 
King, agent secret 0,15 Tenis 
Australian Open

TVR2
7,00 Prada (s/r) 9,30 A 

doua alfabetizare (r) 10,00 
Repere vitale (r) 10,30
Cinematograful vremii 
noastre 11,25 TVR lași 15,00 
TVR INFO 15,10 Melodii 
populare 15,35 Dennis și 
cățelul Scârț (d.a.) 16,00 
Țiganca (s, ep.110) 16,45 
Santa Barbara (s, ep. 753) 

^17,30 De dragoste.. 17,45 Un

Luni
25 ianuarie

TVR 1
12.05 TVR Craiova 14.10 

Santa Barbara (s/r) 15.00 Tenis 
Australian Open - primul 
rezumat al zilei (înreg.) 16.00 
Emisiune în limba maghiară
18.10 Nick Freno - Profesorul 
perfect (s. SUA 1996, ep. 13)
18.35 Familia Simpson (s) 
19.00 Sunset Beach (s, ep. 
389) 20.00 Jurnal, meteo, ediție 
specială 21.00 Primul val (s, 
ep. 9) 21.50 Memorialul durerii 
(do, ep. 75) „Biserica 
luptătoare - Cardinalul dr. luliu 
Hossu" 23.05 Jurnalul de 
noapte. Sport

TVR 2
12.00 Sunset Beach (s/r) 

13.00 D-na King, agent secret 
(s/r) 14.00 Conviețuiri (mag.)
15.10 Limbi străine: Engleză 
16.00 Țiganca (s, ep. 111)
16.45 Santa Barbara (s) 18.00 
Care pe care! (cs) 20.10 
Mistere și minuni (s, ep. 8)
22.10 Patinaj artistic CE

surprize (s.ep.5) 14,50
Bijuterii muzicale 15,00 TVR 
INFO 15,10 BANK-NOTE (R)
15,35 Dennis și cățelul Scârț 
(d.a.) 16,00 Țiganca (s, ep.109)
16.45 Santa Barbara(s) 17,30 
Tradiții 18,00 Serata muzicală 
TV 19,00 Istorie, Memorie, 
Recuperare 19,30 RETRO TV
20,30 Teatru “Fântâna 
Blanduziei” 21,45 Ateneu
22.45 Panoramic JAZZ 23,25 
Tenis Australian Open

7,00 Hombres-Războiul 
sexelor (s.r.) 7,55 Caracatița 
(r.) 9,00 Animal show (s) 10,00 
între prieteni 11,00 Poveștile 
prietenilor mei 11,30 Mileniul 
III 12,00 100 grade Celsius 
13,00 Magazin sportiv 14,00 
Roata de rezervă 15,00 Pe 
viață și pe moarte (f.a.) 16,30 
Burlacul (s) 17,00 Pe cont 
propriu (s, ep. 19) 18,00 
Colivia de aur (s, ep. 56) 19,00 
Observator 18,30 Sâmbete și 
zâmbetefdiv.) 20,00 Nash 
Bridges (s, ep. 51) 21,00 
Răzbunare cu orice preț (f.a., 
SUA) 23,00 Observator 23,30 
Tropical Heat (s. ep. 19) 0,30 
Povestea lui O (erotic) 

secol de cinema 18,30 Alo, tu 
alegil 19,30 De dor (melodii 
pop.) 19,45 Clepsidra cu 
imagini 20,00 Cu cărțile pe 
față 21,00 Sportmania. Fotbal; 
Tenis Australian Open

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

8,00 Spirit și credință 8,30 
Câinii de mare (d.a.) 9,00 Teo 
și Mircea 12,20 The Wquare 
peg (f.a.) 14,00 Duminica în 
familie 18,00 Colivia de aur(s, 
ep. 57) 19,00 Observator
19,30 Reporter TV VOUĂ 
19,40 Damon (s, ep. 7) 20,00 
Robin și Marian (f.a.) 21,45 
TeleEurobingo Show 22,45 
Agenția de presă 22,50 
Drumul spre Corint (f.a.)

PRO TV
7,00 Desene animate 8,00 

Aventurile lui Huckleberry 
Finn (d.a) 9,00 Super Abraca
dabra/ Fiica oceanului (s) 
11,00 Marile destine ale 
sec.XX (ep.3) 12,00 Acapulco 
Heat (s) 12,55 Știrile PRO TV 
13,00 O propoziție pe zi 13,05 
Soțul și soția (s, ep. 24) 13,35 
Bun de gură (s, ep. 6) 14,00 
Chestiunea zilei 15,00 Benny

ANTENA I
6.45 Dimineața devreme 

10.00 Știri 10.15 Agenția de 
presă (r) 10.20 Iluzii (s, ep. 
130) 11.20 Cheia succesului 
(co. Irlanda 1987) 14.00 Știrile 
amiezii 14.30 Foișorul de foc 
(talkshow) 15.30 Dallas (s, ep. 
158) 16.30 Știri 17.00 Trei des
tine (s,e p. 77) 18.00 Colivia 
de aur (s,e p. 58) 19.00 
Observator 19.30 Marius Tucă 
Show 21.00 Pericol iminent 
(s, ep. 20) 22.00 Viitorul 
începe azi (s, ep. 42) 23.00 
Observator 23.30 Agenția de 
presă

PRO TV
7.00 Bună dimineața, PRO 

TV e al tău! 10.00 Tânăr și 
neliniștit (s/r) 11.45 Munții 
Lunii (f/r) 12.55 Știrile PRO TV 
13.00 Poltergeist I (thriller 
SUA 1982) 14.30 Suflet de 
femeie (s) 15.15 Tânăr și 
neliniștit (s) 16.00 Cărările 
iubirii (s, ep. 13) 17.00 Știrile 
PRO TV 17.30 Dreptul la 
iubire (s) 19.30 Știrile PRO

7,00 Desene animate 7,30 
Regele Arthur (d.a.) 8,00 
Aventurile lui Huckleberry 
Finn (d.a.) 8,30 Noile aventuri 
ale lui Superman 9,00 
Călătoriile lui Gulliver (d.a)
9,30 Legenda lui Wilhelm Tell 
(s, ep.1) 11,00 Pro motor 11,30 
Am întâlnit și români fericiți 
12,00 Acapulco Heat (s.8) 
12,55 Știrile PRO TV 13,00 
Soțul șl soția (s) 13,30 Bun de 
gură (s) 14,00 Alo, Generația 
PRO! 15,45 Benny Hill 16,15 
Lumea filmului 17,00 
Profashion 17,30 Knight Rider 
(.6) 18,30 Te uiți și
câștiglH9,30 Știrile PRO TV 
20,00 Specialiștii (s, ep. 19) 
21,00 Academia de poliție (s, 
ep. 21) 21,55 Știrile PRO TV 
22,00 Gallipoli (f.a., SUA) 0,00 
Femei de culoare (f. erotic) 
0,30 La limita imposibilului (s, 
ep.18) 1,15 Crimă cu
premeditare (s, ep. 18)

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

Hill (s) 15,30 Echipa mobilă 
16,00 Al șaptelea cer (s) 17,00 
Buffy, spaima vampirilor (s) 
18,00 Beverly Hills (s, ep. 157) 
19,00 Prețul corect 19,30 
Știrile PRO TV 20,00 Ally 
McBeal (s) 21,00 Munții Lunii 
(f.a) 23,30 Știrile PRO TV 23,45 
Extralarge: Diamonds (f.a.) 
0,15 La limita imposibilului (s) 
2,00 NYPD Blue (s)

ACASĂ
7,00 De partea legii (r) 9,00 

Sărmana Maria (s/r) 9,30 
Dragostea nu moare (s/r) 
10,00 Orfeu Olimpianul (r)
12.30 Sport la minut 12,45 
Oxigen 13,00 Hochei 
profesionist 14,00 Galazo - 
Top Gol Europa 14,30 Tenisul 
după Năstase 15,00 Faza zilei
15,15 Afară din joc 15,30 
Fotbal II Calcio (d) 17,25 NBA 
Action 18,30 Dragostea nu 
moare (s) 19,25 D.a. 20,00 
Fotbal Camp. Spaniei (rez.)
20.30 Fotbal. Camp. Spaniei 
(d) 21,15 Sport la minut 21,30 
Fotbal Camp. Spaniei (d)
22.30 Uciderea lui Mary 
Phagan (f.a.)

TV 20.30 Survivors (co. SUA 
’83) 22.15 Știrile PRO TV
22.30 Seinfeld (s, ep. 169) 
23.00 Știrile PRO TV/Profit
23.30 Audiența națională 
(talkshow)

ACASĂ
7.00 Uneori avem aripi (s/r) 

9.00 Sărmana Maria (s/r) 9.30 
Dragostea nu moare (s/r) 10.00 
Uciderea lui Mary Phagan (f/r)
12.45 Ultima 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 Ultima vară (s) 18.30 
Dragostea nu moare (s) 20.00 
Dragoste și putere (s) 20.45 
Misterioasa doamnă (s) 21.30 
Surorile (s, ep. 26) 23.30 Ram
bling Rose (dramă SUA 1991)

PRIMA
7.00 Prima oră (mag. 

matinal) 12.00 Misterele din 
New Orleans (s) 13.00 Focus 13 
(știri) 13.15 Atingerea îngerilor 
(s) 14.00 Celebri și bogați (s) 
15.00 Maria Mercedes (s, ep.

Show (s) 11,30 Lumea lu^ 
Dave (s) 12,00 Apel de 
urgență 13,00 Motor 13,30 
Sport magazin 15,00 
Detectivi de elită (s) 16,00 
Pământul-bătălia finală (s, 
ep. 9) 17,00 Super Jerry 
Springer 18,00 Focus 18,30 
Camera ascunsă (ep. 58) 
19,00 Viper (s, ep. 58) 20,00 
Crocodile Dundee 2 (f.a.) 
22,00 Real TV 22,30 Focus 
23,00 Fotbal Anglia

HBG>
10,00 Războiul fiarelor 

(d.a.) 10,30 Dragă, am
micșorat copiii! 11,15 Bogus 
(1996) 13,15 Bomba (1995)
14.45 Verdict sub 
amenințare (1994) 16,30 
Foamea (s): “Șoferul” 17,00 
Noaptea cea mare (1996)
18.45 Vreau capul lui Mavis
Davis! (1998) 20,30 Crime la 
indigo (1995) 22,30 Ostatici 
ostili (1994) 0,15 Sentința 
(1996) 1,45 Jurnalul
pantofului roșu (s, er.)

PRO TV - DEVA
08.00-08.30 “No comment” 

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

PRIMA TV '
8,30 Prințul Valliant (d.a.) 

9,00 Justițiarii (d.a.) 9,30 
Nemuritorul (d.a.) 10,00 Tia și 
Tamera (s) 10,30 Malcolm și 
Eddie (s) 11,30 Lumea lui 
Dave (s) 12,00 Legături de 
familie (s) 13,00 Vedetele 
dragostei 13,30 în numele 
iubirii 14,00 Cinemagia 16,00 
Cealaltă femeie (f.a.) 18,00 
Focus 18,30 Camera 
ascunsă (ep. 59) 19,00 Viper 
(s, ep. 45) 20,00 Două inimi 
(f.a.) 22,00 Frasier (s, ep. 17)
22.30 Focus + 23,00 Fotbal 
Premier League

HBG>
10,00 Fără milă (1986)

11,45 înlănțuiți (1992) 13,15 
Michael (1996) 15,00 Piloți 
de vânătoare (1995) 16,45 
Războiul fiarelor (d.a.) 17,15 
Un antrenor în Africa (1994) 
19,00 Forța de reacție (1998)
20.30 Magna cum laudae 
(1994) 22,15 Diabolique 
(1996) 0,00 Adevărul lor 
(1986) 1,45 Real Sex 16

PRO TV * DEVA
07.40 -08.00 Desene ani

mate 08.00-09.00 Talk show

42) 16.10 Tia și Tamerafs, ep. ■ 
40) 16.35 Malcolm și Eddie (s, 
ep. 40) 18.00 Știri, meteo, 
sport 19.00 Viper (s, ep. 60) 
20.00 Camera ascunsă (div., 
ep. 60) 20.30 Inimi
înflăcărate (dramă SUA 1992) 
22.00 Poză la minut (s, ep. 9)

HBG>
10.00 Camionagiii 

cosmosului (co. SF, 1996)
11.45 Poveste de dragoste 
(f.a., 1992) 13.30 Graba 
strică treaba (co. romantică, 
1997) 15.15 Indianul din 
dulăpior (f. pt. copii, 1995) 
17.00 Mame și fii (dramă, 
1997) 20.30 în căutarea 
dragostei (romantic, 1997)
22.15 Evadare din Absolom 
(f.a., 1994) 0.15 Picasso, ar
tist și demon (biogr., 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!” 09.00-10.00 Program co
mercial PRO TV Deva 17.00-
17.15 Știrile PRO TV (copro
ducție) 22.15-22.30 Știri locale

netescep
Perioada 23-25 ianuarie

O BERBEC 
(21.III - 20.IV)

Fiind de partea 
adevărului puteți câștiga noi 
prieteni. Atenție cum 
procedați ca să nu sporiți 
numărul dușmanilor. 
Duminică e cazul să apelați 
la specialiști pentru 
repararea aparaturii 
electrocasnice. Profesional 
vă simțiți bine căci puteți 
face planuri care să vă 
aducă beneficii dacă nu 
urmați sfatul unui Rac.

O TAUR
(21.IV - 21.V)

Aveți ocazia să semnați 
un contract cum n-ați visat. 
Nu fiți gelos că partenerul 
de viață vi-l prezintă pe cel 
de afaceri. Duminică 
sănătatea vă dă motive de 
îngrijorare. Siguranța de 
sine vă ajută în susținerea 
ideilor. Financiar sunteți 
mai cumpătați.

3 GEMENI
(22.V - 21.VI)

Mulțumiți-vă cu ce aveți 
și cereți sfatul altora. Cu 
calm evitați conflictele. 
Duminică, singurătatea vă 
ajută să vă limpeziți 
gândurile, să suportați mai 
ușor încercările unei noi 
săptămâni. Cineva drag are 
luni o zi plină de realizări, și 
dv îl ajutați din tot sufletul.

O RAC
(22.VI - 2 2. VII)

Succes în dragoste, 
simpatie în societate. E 
momentul să vă preocupe 
moda. Femeile au duminică 
o zi frumoasă. Și bărbații 
sunt creativi și satisfăcuți. 
Luni sunteți sentimentali, 
hipersensibili și incapabili 
să uitați jignirile, reale sau 
închipuite, ce v-au fost 
aduse.

O LEU
(23.VII - 22.VIII)

Nu risipiți banii. 
Circumstanțele sunt 
favorabile unei căsătorii; în 
relația cu partenerul, 
duminică sunt posibile 
certuri. Cu înțelegere și 
toleranță se poate reinstala 
calmul. Prudența în relațiile 
cu ceilalți vă scutește de 
dezamăgiri. Vă așteaptă o 
nouă perioadă norocoasă.

O FECIOARĂ 
(23.VIII - 21.IX)

Dorința de a fi fericiți vi 
se împlinește spre seară. 
Duminică accentul cade pe 
legalizarea relațiilor cu 
partenerul. Nu are rost să 
amânați căsătoria. Cuplurile 
căsătorite pot ajunge la 
consens. E bine să fiți 
receptivi la orice idee, poate 
apare ceva care să vă fie de 
ajutor.

O BALANȚĂ 
(22.IX ■ 22.X)

Evitați afacerile com
plicate, ca să nu pierdeți și 

ce ați investit. Duminică 
sunteți atât de glumeți 
încât ceilalți cred că aveți 
probleme cu “materia 
cenușie”, dar obțineți 
succese. Nu vă enervați 
dacă partenerul vă ajută în 
utilizarea noii informații, 
pentru a cărei prelucrare 
dv. vă trebuie mai mult 
timp.

O SCORPION 
(23.X - 21.XI)

Visați independența 
dar vă și temeți de ea, căci 
poate însemna singu
rătate. Duminică ați face 
orice sacrificii de necaz că 
vă vizitează soacra. Mai 
bine vă gândiți că vă vine 
și dv rândul. Fiți 
prevăzători cu schimbarea 
proiectată, cu deciziile 
importante, nu vă arătați 
anturajului nesiguranța.

O SĂGETĂTOR 
(22.XI - 20.XII)

Vă așteaptă zile 
furtunoase dacă nu vă 
stăpâniți, vă enervați din 
orice, mergeți din greșeală 
în greșeală. Și cu copiii dv 
sunteți stângaci. Dacă 
duminică vă sacrificați 
viața personală pentru cea 
profesională veți fi mai 
fericiți. Nu luați însă 
decizii pripite, amânați-le o 
săptămână, evitați pole- 
micile și risipa.

O CAPRICORN 
(21.XII - 19.1)

Sunteți agresivi cu 
partenerul. Ar trebui să vă 
calmați, să nu înrăutățiți 
situația. Indispoziția dv se 
ameliorează duminică. 
Vedeți lucrurile în alte 
culori și preluați controlul 
asupra situației. Cei din jur 
vă invidiază succesele dar 
dv. ar trebui să luptați în 
continuare. O propunere 
avantajoasă vă displace 
inițial.

O VĂRSĂTOR 
(20.1 - 18.11)

Vă creați singuri 
probleme, ca apoi să vă 
gândiți la rezolvarea lor. 
De fapt nu știți de ce să vă 
apucați. Ar fi bine să faceți 
ordine în casă. Duminica 
va fi mai agitată pentru cei 
născuți în prima decadă, 
liniștită pentru ceilalți. Se 
întoarce optimismul și 
buna dispoziție de luni.

O PEȘTI 
(19.11 - 20.III)

E bine că aveți 
încredere în dv., dar rău că 
n-o acordați și celorlalți. 
Revizuiți-vă deci
comportamentul, renunțați 
la bănuieli. Duminică aveți 
răbdare cu cei dragi. Cei 
aflați în căutare de 
parteneri au mari șanse de 
a-i întâlni. Timpul vă 
afectează buna dispoziție 
și aveți unele mici 
probleme.



VANZAR1 CIVT, persoană fizică, 5500
CUMPĂRĂRI DM, negociabil, tel/fax 054/

• Vând 2,8 ha teren,parțial 
intravilan, deschidere la 
șosea 400 m, în satul Batiz 
Tel. 731246 (6720)

• Vând 15 ari livadă cu 
pruni în Almașu Sec, lângă 
șosea. Tel. 625785 (6778)

• Vând casă, cu grădină, 
în Deva, Fiat Ritmo Diesel, 
1985, piese cutie viteze Fiat 
Ritmo Diesel. Tel. 215078, 
092332449(6706)

• Vând casă, grădină, 
ultracentral, Deva. Tel.

242580(4118)
• Vând tractor U650, plug, 

disc, remorcă. Tel. 092/ 
341449(5213)

• Vând mașină cusut, 
Singer și VW Golf CL, ne
înmatriculat. Relații supli
mentare la tel. 094/513195 
Hațeg. (5795)

• Cumpăr celulare GSM
sparte, sau codate, even
tual repar,decodez. Tel. 094 
859958(6647)___________

• Vând talon Opel Kadett

OTERTE DE 
SERVICII

• Factori poștali pen
sionari pentru activitate 
de teren, salariu motivat. 
Trimiteți scrisoare la CP 
58-21 București. (OP)

• SC G.B.MA.TEX. SRL 
Criscior angajează personal 
calificat confecții. Informații 094/ 
691850, după ora 19.(3389)

PIERDERI

• O lacrimă, o floare, 
neștearsă amintire pentru 
memoria scumpei noastre 
mame și soții

EMILIA CORNEA
la împlinirea unui an de la 
trecerea ei în neființă. 
Dumnezeu s-o odihnească 
în pace! Familia. (6715)

• Au trecut șapte săptămâni 
de când ne-am despărțit de 
soțul, tatăl, și bunicul nostru

ANGHEL BURZA
din Câmpuri Surduc. Come-

• Pierdut carnet de stu- morarea duminică 24 ia-
dent pe numele Hie loan. îl nuarie 1999. Familia. (6666)
declar nul. (4225)

COMEMORĂRI
DECESE

213200(6717)
• Vând casă, Mărășești, 

nr.9, Deva. Tel. 624638, 
226631, după ora 16.

• Vând apartament 2 ca
mere, Orăștie, str. Mureșului, 
bl.4, tel. 223670,092/367347 
(6144)

• Vând casă, curte, gră
dină, grajd, în Jeledinți, 
comuna Mărtinești. Informații 
tel. 092/548801 (4122)

• Vând apartament 4 ca
mere, OM, etaj 4, 55 mili
oane. Tel. 729780 (4227)

• Vând casă în Ludești, nr. 
63. Informații Orăștie, tel. 
242288(4120)

• Vând garsonieră cu 
îmbunătățiri, Orăștie, str. 
Mureșului, bl. 19, parter. 
Informații str. Decebal nr. 1 A. 
(4124)

• Vând casă, Deva, str. 
Cloșca nr.16. Informații după 
ora 14. (6780)

• Vând casă, anexe, gră
dină. Vețel,nr.34. (6728)

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

• Vând autoutilitară Iveco

1983. Tel. 225632 (6732)
• Societatea Ultra Service 

vinde copiatoare noi, se
cond-hand, imprimante laser 
ink-jet, case marcaj, cântare 
electronice, la prețuri avan
tajoase. Reciclăm cartușe 
imprimante laser și ink-jet. 
Asigurăm service în garanție, 
postgaranție și piese 
schimb. Tei. 092/554878, 

092/380613(3787)
• Viagra, 120 000, spray 

contra ejaculării rapide, 
medicamente potență, 01- 
6376273, 092-342628, 092- 
342629. Angajăm distri
buitori. (OP)

• Vând mașină injectat 
mase plastice, total auto
matizată, Tos (Cehia), 88 
grame, 7500 DM, negociabil, 
tel./fax 054/242580 (4118)

• Vând moară pentru grâu 
import- 180 kg/oră capaci
tate. Preț 5000 DM, nego
ciabil. Informații tel. 056/ 
166676(6775)

• Vând celular Alcatel 
OTE cu husă și încărcător, 
240 DM, SIM Connex 60, cu 
credit 30 dolari, valabil 6 luni

• Soția, copiii,frații, cum- 
natul, socrii, colegii de ser- 
vidu anunță împlinirea unui an 
de la tragica dispariție din viață 
a celui care a fost

DORIAN ȚEL
Comemorarea va avea 

loc în data de 24 ianu- 
arie1999 la Catedrala Sf. 
Nicolae Deva. (6725)

alături de finii din Păuliș la 
pierderea celei care a fost 
fina lor

LENA
plecată prea devreme înspre 
cele veșnice. Dumnezeu să 
odihnească sufletul ei bun. 
Familia loja și Crișan.

• Soțul Petru, fiul Emil și 
nora Dorina împreună cu 
nepoții Diana și Ciprian 
anunță încetarea din viață, 
după o lungă și grea sufe
rință, a celei care a fost o 
minunată soție, mamă, 
soacră și bunică

M0GA ELENA
din Păuliș. Dumnezeu s-o 
ierte și s-o odihnească în 
pace! (3476)

ANUNȚ
---------------------------------------------------------------------- ■>-------- ---------------

Societatea Comerciala Siderurgica" SA Hune
doara, cu sediul în Hunedoara, str. Piața Iancu de Hune
doara, nr. 1, organizează licitație publică deschisă cu strigare 
în vederea vânzării următorului mijloc fix disponibil:

MAȘINĂ DE ÎNDREPTAT CU ROLE HIPERBOLICE 
WIRTH

La licitație pot participa persoane fizice, juridice 
române sau străine.

Licitația va avea loc la data de 4 februarie 19'19, ora 
11,00, Ia sediul societății, sala CFU, iar în caz de neadju- 
decarc a m >jl ocului fix la prima ședință, licitația se va I 
repeta în fiecare zi de joi a săptămânii, la aceeași oră și 
în același loc, până la adjudecare.

Prețul de început al licitației mijlocului fix este de 
1.354.050.000 lei fără TVA. Ședința de licitație se va 
desfășura după regula licitației competitive sau 
olandeze.

Garanția de participare Ia licitație este de 3% din 
prețul de pornire a licitației.

Informații suplimentare cu privire la mijlocul fix se 
pot obține la telefon 054/ 716121, interior 2526, Serviciul 
Mecanic - Biroul Plan.

* T — ■ —

SC AGROmCC DEVA
str. Depozitelor, nr. IO

- închiriază spații de producție cu 
toate utilitățile;

- Execută reparații capitale și curente 
Ia motoare de toate tipurile de tractoare 
și mașini agricole

- Efectuează transport auto de 1 și 7 
tone

Asigurăm calitate și garanție. Vă 
așteptăm și vom rămâne colaboratori.

Informații la tel. 224785 și 222195.

O lume I ndemâna ta

Turbo Daily 35-10, 3,5 t, 
fabricație 1986, axă dublă 
spate, înmatriculată, preț 
12000 DM, tel. 092/281558,’ 

216043. (6751)
• Vând scândură, dulapi, 

grinzi brad. Tel. 226401 
(6718)

• Vând semiremorcă 400 
kg, acoperită cu tablă, cu CI. 
Tel. 622476 (6727)

sau schimb cu SIM ALO.
Tel. 092/496056 (4226)

.
ÎNCHIRIERI

• închiriez apartament 2 
camere, mobilat. Informații 
zilnic,începând cu 24 ia
nuarie, după ora 16,tel. 
219236(6667)

....... ..... .......x

SC Termoelectrica SA
București

Sucursala Electrocentrale Deva
cu sediul în Mintia, str..Șantierului, nr.1 

valorifică prin
licitație deschisa cu strigare:

- deșeuri metalice feroase
- deșeuri metalice neferoase
- deșeuri nemetalice*
Licitația va avea loc în data de 02.02.1999, ora 

10,00, la sediul sucursalei. Listele cu prețurile de 
pornire și caietul de sarcini se pot consulta și 
ridica de la Biroul Depozite, Contracte - Vânzări, 
tel. 211151, int. 135. Pentru materialele neadju
decate se organizează licitații în datele de 
09.02.1999 și 16.02.1999, ora 10,00.

Licitație
Bankcoop-Banca Generală de Credit și 

Promovare S.A.
Agenția Orăștie scoate la licitație'următoarele:

1. Casă, curte și gradină, Bozeș, nr. 37
Preț pornire 53.000.000 lei.
2. Camion IFA 7 tone plus remorca 7,5 

tone în Orăștie, str. Pricazului, nr. 30.
3. Mobilier bar
Preț pornire 1500000 lei
4. Hală sortare S.C.P.P. Geoagiu
5. Cantina S.C.P.P. Geoagiu
6. Grajd animale S.C.P.P. Geoagiu
7. Dacia 1310
Licitația va avea loc la Judecătoria Orăștie, 

Biroul executorului judecătoresc, ora 10, în data de 
28.01.1999.

Informații suplimentare la sediul Bankcoop-Banca 
Generală de Credit și Promovare S.A.- Agenția 
Orăștie, tel. 247565..

V- ' ............................... ................. — v

V prolnctiara pagini WEB;
* e-mall.
* tnlnat / ftp; 

servicii tehnice ți comerciale;
« dealer 1: OPTIMA. RISO. COMPARE*.  INNOTCC

do ani de oKperlonțA «unt garanția 
calității serviciilor noastre.

O CU NOI PE AUTOSTRĂZILE INFORMAȚIEI! 

e» Tel 0S4/2I33S7. 214121 
http://wwwltruc.ro
e-mall dovaPdeva llruc.ro Sx'îțwC'
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SN Romarm -
Sucursala Orăștie

cu sediul în Orăștie, str. N. Titulescu, nr. 60, cod 2500, 
Jud. Hunedoara, telefon 054-241040, fax 054-241131,

organizează în ziua de 24.02.1999, ora 10,00, licitație 
publică deschisă pentru vânzarea utilajelor ce se 
disponibilizează din Turnătoria de fontă.

in caz de neacțjudecare, licitația se va relua în zilele 
de 1O.O3.1999 și 17.03.1999.

Se oferă spre vânzare utilaje specifice turnătoriilor 
de fontă.

T 
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| Documentele de înscriere și participare la licitație se
■ depun la sediul unității cu cel puțin 5 zile înainte de data
* licitației.
I Taxa de înscriere și participare la licitație de 50.000 
| lei și garanția de 10% din valoarea licitată se vor achita la
■ casieria unității.
* Informații suplimentare la Serv. Dezvoltare Capacități, 
I tel. 054 241040, int. 148 și 130.
I____________________________________________________
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IZVORUL 
MINUNILOR

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

Datorită creșterii rapide a companiei noastre 
și importanței sale pe piața românească, SC 
Transilvania General Import Export SRL Oradea, 
str. Teatrului, nr. 1-2, angajează:

DIRECTOR VÂNZĂRI
(pentru punctul de lucru din Deva)

cu sarcina principală de a dezvolta o rețea de 
distribuție și a conduce eficient o echipă de vânzări. 
Condiții:

- studii superioare economice sau tehnice,
- experiență in vânzări minimum 2 ani,
- experiență in management minimum 1 an,
- limita de vârstă maximum 35 de ani,
- permis de conducere auto, 
-domiciliul stabil in Deva, 
-garanție materială imobiliară.

Oferim:
- salariu atractiv, intre 6 și 20 milioane lei 

lunar, corelat cu performanța,
- posibilitatea unei cariere fructuoase,
- mașină de serviciu.

Cei interesați sunt rugați să trimită o cerere 
și un curriculum vitae pe adresa firmei din 
Oradea, str. Teatrului, nr. 1-2, Departamentul de 
Resurse Umane, menționând adresa exactă și un 
număr de telefon la care pot fi contactați. 
Informații suplimentare la telefoanele: (059) 
479441, (059) 479442, int. 4356,4357.

http://wwwltruc.ro
llruc.ro
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Din cauza mineriadei

Țara - cu sufletul la gură și 
inima îngrijorată

Țara întreagă urmă
rește cu sufletul la gură și 
cu inima îngrijorată ce s-a 
întâmplat în Valea Jiului și 
cum se desfășoară 
conflictul de muncă al 
minerilor. în dorința de a 
afla ce și cum gândesc 
cetățenii județului nostru 
am stat de vorbă cu 
oameni din municipiul 
Brad, localitate ce, aidoma 
celor din Valea Jiului - 
trăiește aproape exclusiv 
pe seama mineritului, iată 
ce ne-au spus oamenii 
abordați pur și simplu pe 
stradă, ceea ce consem
năm cu mențiunea că unii 
n-au vrut să ne spună 
numele.

Minerii au și n-au 
dreptate

Anonim nr. 1: Am 
lucrat la fosta UUMR 
Crișcior, acum sunt în 
ajutorul de sprijin de 
șomaj.

- Ați fost disponibilizat?
- Da, la cererea mea.
- Ați încasat niște 

milioane de lei.
- Așa este, dar banii s- 

au dus repede, l-am 
cheltuit pe mâncare. Soția 
nu lucrează, băiatul care 
are 20 de ani, s-a calificat 
ca electrician de mină, dar 
nu-l angajează nimeni.

-Au dreptate minerii

Văii Jiului să ceară salarii 
mai mari și să nu ii se 
închidă minele ?

- De salariu, nu mă 
pronunț. Cu închiderea 
minelor nu sunt în nici un 
caz de acord. Căci, dacă 
se închid, ei ce să facă, 
unde să muncească? Cel 
mai rău lucru pe lumea 
asta este să nu poți munci.

Di Opri sa: Am auzit 
câte ceva despre Valea 
Jiului, dar puțin. Eu nu 
pi re a am vreme de 
televizor, de radio și de 
presă.

- Știți ce cer minerii?
- Nu, nu știu. Am multă 

treabă în gospodăria mea 
din Țebea și n-am vreme 
de politică.

Gheorghe Pădureanu: 
Minerii au perfectă dreptate 
să ceară ceea ce cer.

- Știți ce cer?
- Da. Salariu mai bun și 

să nu se închidă minele. 
Muncesc în condiții foarte 
grele, cu sănătatea și 
viața în permanent pericol.

Anonim nr.2: N-au 
dreptate deloc. Au 
salariile cele mai mari din 
țară.

-Le merită.
- Da, dar pe lângă ei 

sunt tot felul de băgători 
de seamă ce n-au treabă 
cu scosul cărbunelui.

Gheorghe Talpeș: Am 
lucrat în mină și știu că 
munca în subteran este

bine plătită. Sunt de acord 
ca minele ce produc 
pierderi să se închidă.

Anonim nr,3: De ce să 
se închidă minele? Țara 
nu mai are nevoie de 
cărbune, de minereuri? Ba 
are.

Guvernanții au greșit 
si greșesc

Gheorghe Pădureanu: 
în legătură cu mineriada 
actuală eu cred că s-a 
greșit foarte tare.

- A cui este greșeala?
- A guvernanților și 

chiar a președinției. 
Minerii Văii Jiului i-au 
invitat pe cei de ia putere 
să discute despre minerit, 
dar nu s-au dus.

■ Și Bradul are mineri ■ 
parcă vreo 300 ■ plecați 
spre București.

■ Am auzit. Au făcut 
bine că s-au dus și ai 
noștri.

Anonim nr. 1: Minerii, 
dacă au văzut că cei de ia 
putere nu s-au dus în Vaie, 

' s-au dus ei la guvernanți.
• Credeți că au 

procedat bine?
- Sigur că da. Fiindcă 

este în joc viața a zeci de 
mii de oameni.

Anonim nr. 2: Nu 
numai că n-au mers în 
Valea Jiului, dar 
guvernanții i-au tratat și-i

tratează cu dispreț pe 
mineri. Ceea ce ei - dat 
fiind firea ior mândră - nu 
pot suporta.

Au minerii șanse de 
câștig?

Gheorghe Talpeș: Nu 
știu și nu cred.

■ De ce?
- Cer prea mult, mai 

ales ca salariul să 
crească cu 35 la sută. 
Țara este săracă și n-are 
de unde ie da.

Gheorghe Pădu
reanu: Nu mă pot 
pronunța. Dacă se duc 
până ia capăt poate că 
da.

-La capăt, adică până 
unde?

- Până la București 
unde să-și impună voința, 
cererile.

Anonim nr. 2: N-au 
nici o șansă. Cei de la 
putere îi tratează cu 
indiferență și dispreț. Nu 
numai pe mineri ci pe toți 
oamenii acestei țări. De 
aceea mă îngrijorează 
unde va ajunge România 
cu astfel de oameni în 
fruntea ei.

- Ce fel de oameni?
- Incompetenți, co- 

rupți, ce vor să distrugă 
țara și s-o în fundeze, s-o 
termine.

Traian BONDOR

Alagazin nou Comser 
la Hunedoara

Aspect de la inaugurarea noului magazin Comser 
din Hunedoara.

Foto: Traian MÂNU

Joi, 21 ianuarie 1999, pe strada Republicii, nr. 8, din municipiul 
Hunedoara s-a deschis un nou magazin “Comser”. După cum se 
știe, firma este specializată pe comercializarea unei largi game de 
repere din domeniul tehnologiei informației și a comunicațiilor. Con
form celor declarate de dl ing. Horia Paștiu, unul din cei doi acționari 
ai firmei Comser, deschiderea noului magazin în Hunedoara 
marchează o fermă întoarcere a ofertei societății către tronsonul 
de piață reprezentat de micul consumator. Magazinul oferă 
calculatoare, imprimante, scanere, diferite componente hard, hârtie 
de copiator și consumabile, precum și o mare varietate de soft 
incluzând și ultimele producții din industria jocurilor pe calculator. 
Sunt oferite aparate multifuncționale, copiator + imprimantă, care 
sunt deosebit de potrivite pentru slujirea unei mici activități 
economice. Sunt oferite facilități deosebite la plată. Clientul își poate 
achita contravaloarea produsului în 12,24 sau 36 de rate cu avans 
0. în colaborare cu o bancă românească, Comser pune la punct în 
prezent un sistem de creditare mai avantajos din punct de vedere 
al dobânzilor. Stafful firmei apreciază că veniturile noului magazin 
vor atinge minimum 100 de milioane de lei lunar.

A.SĂLĂGEAN ,

Fondul Proprietății de Stat
Anunț publicitar 

pentru
vânzarea de acțiuni prin licitație cu strigare

Fondul Proprietății de Stat, Direcția Teritorială Hunedoara, cu sediul în Deva, str. 22 Decembrie, 
nr. 37A, scoate la vânzare prin licitație cu strigare, în conformitate cu prevederile Ordonanței de 
Urgență nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr.44/1998, 93, 18% din acțiunile Societății Comerciale 
„CIF DEVA” — S.A., cu sediul în Deva, str. Depozitelor, nr. 6, județ Hunedoara, cod fiscal 
R2116908, număr de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului J20/113/1991, având:

Obiectul principal de activitate: construcții.
Capitalul social (conform ultimei cereri de înscriere de mențiuni la Oficiul Registrului 

Comerțului): 2.774.625 mii lei.
Cifra de afaceri (conform bilanțului contabil din anul 1997: 3.012.376 mii lei).
Profit net al ultimului an încheiat: 204.202 mii lei
Structura acționariatului la data de 30/04/1998 este:

Acționar Nr. acțiuni %.
FPS 103.415 93,18
SIF - -
PPM 7.487 6,75
Alții 83 0,07
Total 110.985 100

Prețul de ofertă la vânzare este de 30.100 lei/acțiune, iar valoarea pachetului de acțiuni scos la 
vânzare este de 3.112.792 mii lei.

Dosarul de prezentare a societății comerciale poate fi procurat zilnic de la sediul central al FPS 
Direcția Oferte și sediul FPS Direcția Teritorială Hunedoara între orele 8-16 până în ziua precedentă 
organizării licitației, inclusiv.

Prețul de vânzare al Dosarului de prezentare de 2.500.000 lei, taxa de participare în valoare de 
2.500.000 lei și garanția de participare în valoare de 93.383.760 lei vor fi achitate la casieria 
vânzătorului - sediul Direcției Teritoriale județene Hunedoara sau în contul nr. 251100980000607 
deschis la BRD - Sucursala Deva.

Documentele pe baza cărora se eliberează Dosarul de prezentare sunt:
- copie după dovada de achitare a prețului Dosarului de prezentare;
- buletin de identitate sau pașaport (în cazul persoanelor fizice române/străine);
- delegație din partea societății comerciale ofertante.
Pentru participarea la licitație este obligatorie cumpărarea Dosarului de prezentare.
Pentru persoanele fizice/juridice străine plata Dosarului de prezentare, a taxei de participare și 

a garanției de participare se face în contul de devize convertibile deschis la Bancorex nr. 
25110000000212300008 în USD, la cursul valutar comunicat de Banca Națională a României la data 
achitării acestora.

Pentru participarea la licitație, ofertanții vor depune documentele prevăzute în H.G. 55/1998, art. 
51, prevăzute în Secțiunea C a Dosarului de prezentare și ofertele, inclusiv Planul de afaceri, 
închise în plicuri sigilate, cel mai târziu cu o oră înainte de începerea licitației, la sediul de mai sus.

Licitația va avea loc la data de 8.02.1999, ora 12.00, la sediul Direcției Teritoriale FPS Hunedoara.
In caz de neadjudecare la prima ședință se va organiza cea de-a doua ședință a licitației la 

data de 15.02.1999 la aceeași oră.
Taxa de participare la cea de-a doua ședință de licitație este obligatorie pentru toți participanții.
Pentru participarea la cea de-a doua ședință de licitație se mai pot procura Dosare de 

prezentare și de către alți ofertanți în condițiile prezentate mai sus.
Persoanele fizice/juridice străine vor efectua plata contractului de vânzare-cumpărare în 

devize convertibile la cursul valutar comunicat de Banca Națională a României în ziua ținerii licitației.
Ofertanții pot ordona societății bancare la care au deschis contul principal să emită o scrisoare 

de garanție bancară valabilă 120 de zile calendaristice de la data depunerii ofertei.
Alte relații privind societatea comercială se pot obține de la FPS Direcția Teritorială Hunedoara 

- d-na Secașiu Rozalia, telefon 054/211089 sau 054/214503, zilnic între orele 10-13.
Informații suplimentare privind oferta FPS se pot obține consultând site-ul cu adresa 

www.sof.ro.

Hotărârea Consiliului 
local al municipiului Deva Nr. 
172/16.12.1998 reglemen
tează, așa după cum se 
cunoaște, nivelul taxelor 
percepute agenților 
economici, taxe care se 
constituie într-un fond 
destinat sprijinirii sportului de 
performanță din municipiul 
Deva. în ședința Consiliului

Sprijin 
pentru 
sportul 
dewean

local al municipiului Deva din 
19 ianuarie a.c. a fost 
adoptată și hotărârea privind 
măsurile pentru punerea în 
aplicare a Hotărârii Nr. 172. 
Acest proiect, al cărui 
inițiator este dl consilier 
Gheorghe Nițescu, prevede 
deschiderea la Trezoreria 
Deva a unui cont colector 
pentru fondurile respective, 
urmând ca lunar fondurile 
să fie repartizate activităților 
sportive de performanță din 
municipiu. în acest scop se 
va înființa o comisie formată 
din patru consilieri și un 
reprezentant desemnat de 
Asociația Ziariștilor Profe
sioniști din județul Hune
doara. Rolul acestei comisii 
va fi acela de a aloca 
fondurile în funcție de 
performanțele obținute, de 
nivelul cheltuielilor curente și 
de obiectivele sportive 
vizate. Pentru transparența 
activității comisia va 
prezenta cu regularitate un 
raport scris plenului 
Consiliului local pentru a fi 
aprobat. (A.N.)

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL 
SC CORVINUL SA HUNEDOARA 
Convoacă Adunarea Generală Extraodinară a 

Acțipnarilor la sediul societății din strada 
Moldovei, nr 8, în data de 10.02.1999, ora 12,00, 
cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea Proiectului de divizare a societății;
2. Abrogarea Hotărârii Adunării Generale a 

Acționarilor nr. 45/ 30.05.1997 privind majorarea 
capitalului social al societății cu valoarea 
terenului;

3. Aprobarea închirierii de spații comerciale:
4. Diverse.
în cazul în care Adunarea nu va fi legal 

constituită se va reprograma în data de 11.02.1999 
în același loc și la aceeași oră.

Consiliul de Administrație al 
SC Metalotex SA Deva

convoacă în data de 05.02.1999, ora 12,00, la sediul, 
■societății Adunarea Generală Extraordinară a*  
I Acționarilor, cu următoarea ordine de zi:

1. Modificarea statutului societății prin alegerea I 
|noului Consiliu de Administrație.

2. Discutarea oportunității încheierii unor noi | 
| contracte deînchiriere.

3. Diverse.

FEDERALCOOP HllNED0AgA-\
PEM ____ .

cu sediul în Deva, str. 1 Decembrie, nr. 14, 
organizează concurs pentru ocuparea 

postului de consilier juridic. Cei interesați 
vor depune cereri la sediul firmei, camera 
38, până la data de 05.02.1999. Relații 

suplimentare la telefon 211221.
V----------------------- -----------------------------------J

Societatea 
Comercială 

“Comlemn 99 SA Deva 
vinde prin licitație publică spațiu ultracentral 

situat în Deva, B-dul Decebal.
Data licitațieii 29.01.1999.
Ofertele se primesc până la data de 

28.01.1999, ora 13,00.
Relații la telefoanele: 226062, 226180.

Tiparul executat la Tipografia "Cuvântul liber” Deva

http://www.sof.ro

