
Cu înfiorare, despre cinism!
De mult nu mi-a fost dat să . 

privesc și să ascult un astfel de 
personaj ca fostul judecător 
bucureștean Marin Dinu, pre
zent în emisiunea "Marius Tucă 
show" de miercuri seara la 
Antena 1. M-a înfiorat cinismul 
cu care vorbea despre modul în 
care a judecat în cazul Miron 
Cozma și mineriada din 1991 pe 
care acesta a condus-o asupra 
Bucureștiului, mineriada care ur
ma altora petrecute cu câtva 
timp înainte, modul în care de
monta orice observație a ga
zetarilor prezenți, apropo de 
corectitudine și moralitate

M-a înfricoșat gândul că 
oameni multi și mărunți, obișnuiții

care cred în lege și justiție, pu
teau trece prin mâna unui astfel 
de om, dacă nu și-ar fi dat demi
sia spre a deveni avocat..., și ca
re pentru fapte' mărunte ar fi pu
tut fi condamnați corect, pentru 
că legea este una... pentru toți.

Marin Dinu, cu o detașare și 
o meticulozitate curioasă, și-a 
clădit în această emisiune ziduri 
după ziduri de apărare a jude
cății sale, deși o țară întreagă îl 
condamnă, justificând că Miron 
Cozma doar a deranjat opinia 
publică. Pe drept cuvânt, colegul 
nostru de la ziarul "Adevărul", 
Eugen Ursu, amintea, în aceste 
circumstanțe, de fapta tânărului 
care și-a ucis părinții, dar pentru

care avocatul său cerea cle
mență întrucât devenise un ... 
sărman orfan.

Am văzut în această emi
siune televizată o mostră des
pre modul în care legea poate 
să fie folosită în apărarea vino
vatului de către un om pus să 
aplice corect legea. Rând pe 
rând, numărul implicatilor în 
acea mineriadă a fost redus la 
doi, iar miile care au subminat 
puterea și instituțiile statului au 
fost scoși basma curată "pentru 
că societatea nu a fost schim
bată, a rămas parlamentarismul, 
constituționalismul... A fost 
schimbat doar guvernul cu un 
altul".

Dar, de ce s-au dus minerii 
atunci la București? Pentru că nu> 
se punea problema să se închi
dă vreo mină, salariile erau con
venabile! Trecând peste faptul că 
minerii, în frunte cu Miron Cozma, 
au ocupat cu forța trenuri pentru 
a le îndrepta spre Capitală, au 
amenințat oameni, au atacat in
stituțiile statului, cinismul lui Marin 
Dinu a mers până acolo încât a 
găsit o explicație și la faptul că 
Miron Cozma a intra’t în Televi
ziunea Română cu un automat în 
mână "întrucât l-a luat de la un 
miner spre nu a face rău cu el și 
că intenționa să-l predea unei 
circumscripții de poliție, dar că nu 
a întâlnit nici una în cale".

în timp ce ascultam astfel de 
povești miercuri seara la 
Antena 1, ne gândeam că doar 
cu câteva minute în urmă, pe 
posturile TV, Miron Cozma 
declara că nu mai crede în actul 
de justiție, condamnând hotărâ
rea judecătorească în legătură 
cu ilegalitatea recentei greve din 
Valea Jiului și că nu se va mai 
prezenta la nici unul dintre 
procesele în care este inculpat. 
Și că nu se teme de nimeni pen
tru că minerii sunt mai puternici 
decât instituțiile statului.

lată ce poate face un om 
ca Marin Dinu!
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A cui este UNIREA?
Ziua de 24 ianuarie 

1999, când s-au împlinit 
140 de ani de la Unirea 
Principatelor Române, ar 
fi trebuit să fie cinstită ca 
o mare Sărbătoare națio
nală a poporului român. 
Așa ar fi trebuit să se în
tâmple dacă ne conside-

râm o națiune normală, 
care-și cinstește trecutul 
istoric pentru a așeza pe 
temelii trainice viitorul 
patriei.

Numai că nu a fost să 
fie așa! Guvernanții noștri 
erau mai preocupați în 
acele zile de teama de a nu 
fi înlăturați din posturi de 
către mineriada lui Miron 
Cozma, decât să-și aducă 
aminte că UNIREA a fost și 
rămâne “cheia de boltă a 
edificiului național”.

Cum s-a nimerit ca zi
ua de 24 ianuarie să cadă

într-o Sfântă zi de Dumi
nică, nici că se putea găsi 
un mai fericit prilej de a 
organiza manifestări so
bre și demne pentru a 
sărbători această mare 
aniversare, fără parăzi cu 
“scoatere din producție”, 
dar cu cinstirea cuvenită 
a acestui mare eveni
ment.

Pe bună dreptate - ți
nând cont că întreaga is
torie modernă stă sub 
semnul UNIRII-, aveam ce 
sărbători în acest ianua
rie aniversar. în primul 
rând că se împlinesc 400 
de ani de când Mihai Vi
teazul a început epopeea 
eroică a unirii celor trei 
țări românești într-un sin
gur stat, a cărui intrare 
triumfală în Alba lulia a re
amintit Europei că mitul 
vechii Dacii nu a murit, că 
românii se țin ca un singur 
stat, chiar dacă vremelnic 
sunt despărțiți. Și, de 
asemenea, se împlinesc 
140 de ani de când Țara

Tiberiu ISTRATE
(Continuare în pag. 2)

Circuit functional,♦ 

condiții optime de 
consultații și tratament

Dispensarul medical din 
comuna Orăștioara de Sus a 
beneficiat, în urmă cu patru 
ani, de ajutoare pentru rea
bilitarea asistenței medicale 
prin programul PHARE al 
Băncii Mondiale. Așa încât 
funcționează în prezent într-o 
clădire nouă, funcțională și 
foarte îngrijită, cu încălzire 
centrală și apă curentă, cu 
locuință de serviciu pentru 
medicul comunei și familia sa. 
într-un cuvânt oferă condiții

( Asistența 
^medicală la sate )

optime de tratament și con
sultații, prin cele două cabinete 
cu circuit separat.

"Dotările - cum afirma dr. 
Cornel Fulga Codreanu - 
sunt mult mai bune decât ale

Estera SÎNA
(Continuare în pag. 2)

-
y

Comanda SD Deva
indica "temperaturi" 

scăzute, dar
suportabile

Fosta IRE, fosta FRE, fosta ETDEE 
poartă de scurt timp un nume nou: Su
cursala de Distribuție Deva. Prin trans
formarea Regiei Naționale de Elec
tricitate (RENEL) în Compania Națio
nală de Electricitate (CONEL) - in 
baza HG nr. 365/1998 -, așa-numitele 
filiale județene de transport și distri
buție a energiei electrice devin su
cursale de distribuție în cadrul SC 
“Electrica" SA București. Și asta de
oarece în organizarea CONEL, trans
portul energiei electrice face obiectul 
unor sucursale distincte. Ca urmare, în 
județul nostru, distribuția energiei 
electrice o efectuează Sucursala de 
Distribuție Deva, instalațiile de trans
port al energiei electrice (liniile și 
stațiile de 220 kV și 400 kV) fiind pre
luate de Sucursala de Transport - Dis
pecer Timișoara.

- Ce înseamnă această nouă or
ganizare, die ing. Dan Olimpiu 
Popovici, director al Sucursalei de 
Distribuție Deva?

- înseamnă că facem ceea ce se 
spune în denumirea unității, adică dis
tribuția energiei electrice la beneficiari 
fizici și juridici din județul Hunedoara 
Altfel spus, suntem un “centru de cost" 
cu o urmărire foarte exactă și transpa-

rentă a tuturor cheltuielilor efectuate, 
pe fiecare activitate în parte.

- Este un lucru bun.
- Din acest punct de vedere, da. însă 

dacă privim starea fizică și morală a 
instalațiilor, care au un avansat grad de 
uzură, considerăm îndreptățit calificativul 
de "eroism” pe care îl dau specialiștii 
străini (Firma Coopers - Leybrand) ener- 
geticienilor români pentru că reușesc să 
mențină în funcțiune aceste instalații.

- Care este situația din punctul 
de vedere al personalului?

- Nu-i prea îmbucurătoare. Traver
săm o perioadă a schimbului între gene
rații. Pleacă specialiști în profesie, oa
meni pregătiți în mulți ani de muncă, cres
cuți lângă instalațiile și echipamentele de 
care vorbeam și, din păcate, nu pot fi 
înlocuiți imediat la nivel corespunzător, 
însă și oamenii tineri învață, cresc și ei, 
se perfecționează prin muncă.

- Se pune și problema dispo
nibilizării unor angajați?

- Da, chiar ne aflăm într-un proces 
de restructurare, care se va desfășura 
în două etape - 1999 și 2000 -, cu o 
reducere de personal de circa 10 la

Dumitru GHEONEA
(Continuare în pag. 2)

A BANCA INTERNAȚIONALA A RELIGIILOR S.A 
WF SUCURSALA DEVA

va emite spre vânzare, in zilele de 
9 și IO februarie 1999,

Va genera fiscalitatea agresivă 
dispariția micilor meseriași?!

CERTIFICATE PENTRU CONTUL DE 
DEPOZIT

Conturile 
10 și 11 mai

Cu o dobândă FIXĂ de
64% pe an,

pe termen de 91 zile.
de depozit vor avea scadența in zilele de
1999, valoarea minimă fiind de 1.000.000 lei.

Anul 1999 a debutat sub 
cele mai negre auspicii pentru 
contribuabilii români. în condițiile 
în care veniturile populației au 
rămas aceleași, fiscalitatea, pur 
și simplu, a explodat. Au fost 
intens mediatizate și sunt astfel 
binecunoscute noile taxe pe 
terenuri și clădiți (OG 62/ 98), 
taxele pentru autorizarea co
mercializării de băuturi alco
olice, țigări și cafea, taxele 
asupra mijloacelor de transport 
ori taxele pe scaun și bicicletă.

r - S’
ANCHETA 

SĂPTĂMÂNII 
--------------------------- J

S-a creat astfel impresia că Mi
nisterul Finanțelor ar fi în stare 
să pună taxe pe orice, astfel că 
o taxă pe aerul respirat ori pe 
apa consumată aproape că n-ar 
mai mira pe nimeni.

Din păcate această explozie 
a taxelor "impuse de la centru”

a fost dublată și de o creștere 
a taxelor și impozitelor locale 
O categorie foarte importantă 
de taxe, deocamdată mai puțin 
mediatizate, sunt taxele impuse 
micilor meseriași - croitori, foto
grafi, tâmplari, zidari, zugravi, 
parchetari, faianțari etc - în 
baza normelor de venit. Noile 
norme de venit au fost sta
bilite prin Hotărârea nr. 1/ '99 a

Ciprian MARINUȚ
(Continuare in pag. 2)
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Comanda SD Deva indică 
"temperaturi" scăzute, dar suportabile

“SECTA” MIMIIjOR

(Urmare din pag. 1) 

sută. Sperăm să parcurgem 
acest traseu fără probleme 
deosebite. Suntem în tranziție.

- Privind din unghi fi
nanciar, die director, care 
este situația SD Deva la 
această oră?

- Nu este de natură să ne 
mulțumească. Structura mono- 
industrială a unor zone din 
județ, situația grea a anumitor 
întreprinderi mari consuma
toare de energie electrică de
termină în mod inevitabil o de
pendență sectorială, care con
duce la imposibilitatea câtorva 
mari unităti economice de a 

Circuit functional,
9

condiții optime de 
consultații și tratament

(Urmare din pag. 1)

altor dispensare, respectiv 
există electrocardiograf por
tabil și punct de sterilizare cu 
abur, dar pentru a fi complete 
ar mai trebui aparatură medi
cală și mai cu seamă o auto
sanitară. Va mai trece. însă 
mult timp până când acestea 
vor putea fi procurate. '

Notăm că aparatul de urgen
ță este completat cu medicamen
te conform baremului, existând 
posibilitatea ca orice urgență să 
beneficieze de intervenție ime
diată. în ajutorul celor aflați într-o 
situație extremă este tactul că 
medicul are domiciliul tot aici 
aflându-se de gardă non-stop. 
De asemenea cadre>e medii - 
asistenta principală Virginica 
Cimporescu și sora principală 
Maria Gridan - ocuiesc în satul 
Ludești, al comunei, sătenii be
neficiind și în afara orelor de 
program de tratament sau sfaturi 
utile în cazuri de boală.

în prezent virozele respira
torii și complicațiile acestora (câ
teva afecțiuni respiratorii cu 
simptomele gripei) au dat mai 
mult de lucru salariaților dispen
sarului Dar în general, în mod 
obișnuit - cum afirma medicul - 
bolile cele mai răspândite sunt 
bolile cronice ca hipertensiunea 
arterială și cardiopatia ische
mică, accidentele vasculare ce
rebrale și reumatismele cronice, 
populația zonei fiind îmbătrânită, 

plăti energia electrică pe care 
le-o asigurăm. La această dată 
avem de încasat 503 miliarde de 
lei (contravaloarea energiei 
vândute la mari consumatori), 
din care peste 190 de miliarde 
de lei de la “Siderurgica" Hune
doara, 175,5 miliarde de lei de la 
Compania Națională “Minvest" 
Deva,'55,5 miliarde de lei de la 
"Sidermet" Călan.

- în ce parametri se situ
ează raporturile Sucursalei 
cu ciienții săi?

- Din punctul de vedere al 
consumului de energie electrică, 
relațiile au o evoluție negativă, 
în sensul că în anul 1998, față 
de 1997, am vândut cu 7,5 la 

sporul natural fiind negativ în 
comună. Reîntoarcerea în co
mună a numeroase familii de 
vârstă mijlocie ar mai putea 
schimba ceva în acest sens.

Aproximativ 2000 de per
soane s-au înscris pe lista me
dicului de familie de aici. Cu ex
cepția celor de la Ocoliș, care se 
află situat mai aproape de Călan 
și au căi bune de acces în oraș, 
sătenii din celelalte șapte sate s- 
au înscris pe lista doctorului C. 
Fuiga Codreanu.

Din păcate, localnici' nu be
neficiază de o farmacie, fiind ne- 
voiti să se deplaseze la Orăștie 
pentru a-și procura medicamen
tele prescrise de medic, iar dacă 
medicul le prescrie compensate 
și gratuite, farmaciile le dau după 
posibilitățile pe care ie au, după 
cum le-au fost plătite datoriile de 
către Direcția Sanitară. “Farma
ciile au noroc cu furnizorii care 
ie mai dau pe datorie - spunea 
medicul -, creându-se astfel un 
lanț al slăbiciunilor.” Are însă 
speranța că se va pune la punct 
legislația Ministerului Sănătății, în 
sensul că vor apărea normele 
de aplicarea a noii legi și se va 
reglementa astfel întreaga asis
tență medicală, că o dată ce va 
demara activitatea Casei de Asi
gurări Sociale de Sănătate, la 
data de 1 aprilie a.c., întreaga 
asistență medicală va cunoaște 
o îmbunătățire calitativă, ser
viciile în domeniu vor sălta în 
mod spectaculos. 

sută mai puțină energie electrică 
la consumatorii industriali și cu 
10,2 la sută la consumatorii cas
nici. Dacă privim însă prin prisma 
atitudinii angajaților Sucursalei 
față de clienți, putem spune că 
evoluția și raporturile sunt po
zitive. în acest sens am descen
tralizat activitatea de eliberare a 
avizelor energetice pentru di
verse lucrări (modificări ale in
stalațiilor existente, dezvoltări 
de activități, apariții de noi con
sumatori etc.). Astfel, dacă 
până la data de 1 februarie 
1999, toți consumatorii din județ 
trebuiau să vină la Deva pentru 
asemenea rezolvări, de la data 
mai sus menționată aceste pro

La Pnm&ne din Hârău vtn zilnic oamem cu probleme 
C&te s® pot rezolva doer consMut tocai poate oferi 

certitudini. Câte nu se pot rezolva știe doar tranziția
■ Foto: Traian MÂNU

A cui este UNIREA?
(Urmare din pag. 1)

Românească a ales 
conducător pe domnul 
Moldovei, înfăptuind 
prin forța faptelor și 
peste voința Europei 
Principatele Unite, pro
ces ce se va desăvârși 
în 1 Decembrie 1918, tot 
la Alba iulia, prin procla
marea României Mari.

Din păcate, doar de 
la emisiunea “Duminica 
în familie” a postului TV 
“Antena 1”de dumi
nică, 24 ianuarie, am 
aflat de manifestările 
ample organizate de 

bleme se soluționează la se
diile subunităților noastre din: 
Hunedoara, Brad, Hațeg, 
Petroșani. în acest fel, SD Deva 
va fi mult mai aproape de client 
decât până acum, la propriu și 
la figurat.

- Die director, este oa
rece iarnă și în județul Hu
nedoara. A afectat ea în 
vreun fel activitatea Su
cursalei?

- Vremurile-s grele, dar 
vremea nu prea. Nu ne-a pus 
probleme deosebite.

- Vă mulțumim și suc
ces în activitate, die di
rector Dan Olimpiu 
Popovicil

Gheorghe Funar la Cluj- 
Napoca în cinstea acestui 
eveniment. în rest, la jur
nalele de seară ale altor 
televiziuni, am văzut 2-3 
firave hore ale unirii în 
câteva localități de pro
vincie. Din Capitală - ni
mic deosebit.

Parafrazând celebra 
replică a lui Ștefan cel 
Mare din “Apus de soare” 
putem spune: Să luăm 
aminte: unirea nu este a 
mea, nici a voastră, ci a 
urmașilor urmașilor voș
tri, în vecii vecilor. Amin!

Oare are cineva urechi 
de auzit?

Nu știu dacă dumneavoas
tră sunteți atenți la gesticulația, 
accentul și pronunția aleșilor 
noștri, dintre care se recru
tează și demnitarii de stat, 
atunci când se află în fața ca
merelor de luat vederi, dar eu 
am acest prost obicei.

E invitat nea cutărică de 
un post de televiziune sau de 
radio să-și expună ideile, solu
țiile, punctul de vedere sau să - 
și dea cu părerea într-o pro
blemă a țării cu care el are 
contingență sau pur și simplu 
a fost numit 
într-o funcție 
de demnitar 
ca s-o rezol
ve. Fiți atenți 
câtă afectare 
afișează. Mai 
cu seamă fiți atenți la pro
nunția cuvintelor care-l conțin 
pe R. Să-l vedeți pe nea cutare 
câte eforturi face ca să-l imite 
pe francezul veritabil graseind 
mai.stângaci sau mai pronun
țat, cum se trădează din când 
în când pronunțând un R nea
oș românesc, încât ai crede că 
mai mult de jumătate din aleșii 
neamului sunt gângavi sau 
peltici.

Să mă ferească 
Dumnezeu să râd de defectele 
naturale ale omului. Acesta a 
fost unul din primele lucruri pe 
care le-am învățat atunci când 
am intrat în această meserie 
de sclav pe galera zilei. Sunt 
oameni-care au acest defect 
de vorbire (al graseierii) din 
naștere. Acelora le stă bine, 
sunt chiar simpatici când îl ros
tesc pe R graseiat. Eu îi iau în 
derâdere pe mimi, pe imitatorii 
ridicoli și știu eu de ce.

De nouă ani clasa politică 
românească, sau mă rog, pre
supusa clasă politică, aceea 
care și-a asumat responsabi
litatea să ducă România în altă 
direcție, spre alt liman aecât cel 
la care se afla în 1989 - mimea
ză. Zicem că aplicăm în econo
mie modelul capitalist, cu econo
mie de piață, dar de capitalism 
fără capital n-am auzit. Aplicăm 
în economie și în organizarea 
socială tot felul de modele, de 
fapt le mimăm nu le aplicăm: mo
delul german dar fără să avem 
nemți - știți dv ce vreau să zic - 
modelul american dar nu avem 
dolari, modelul francez dar am 
distrus agricultura construită 
cam după acest model în sis
teme mari de producție indepen
dente de capriciile timpului Vo
cația distrugerii o avem. Este 
singurul'“model” sută la sută 
românesc pe care-l aplicăm.

Kii mai e mult 
pânâ departe...

Suntem prinși în cleștii unui 
conflict social cu implicații ne
bănuite pentru țară - conflictul 
minerilor din Valea Jiului cu 
guvernul și cu țara. Minerii 
spun: “Ne desființați locurile de 
muncă din mină dar ce alter
nativă ne oferiți?" Alternative 
au existat. Să nu uităm că du
pă ce a fost chemat de mineri 
la ordine în 1977 Ceaușescu a 
înțeles o parte din dilema eco
nomică în care se zbătea po
pulația din Valea Jiului și a 
finanțat masiv și rapid crearea 

de ramuri eco
nomice alter
native: fabrică 
de mobilă la 
Petrila, de 
tricotaje și de 
aparate și 

obiecte electrice la Petroșani, 
de confecții la Vulcan, de fibre 
sintetice la Lupeni, carieră și | 
preparație de cuarț la Uricani. 
Toate acestea au fost la vre- i 
mea respectivă soluții alter
native viabile, dar pe cele mai | 
multe le-a falimentat politica | 
economică a mjmilor politicieni. 
N-a mai fost de eficiență piața ! 
rusească o piață care înghite 
cât o jumătate de Europă, așa 
că de ce să mai facem mobilă | 
și la Petrila când nu avem unde i 
o vinde pe cea fabricată de 
marile combinate de prelucrare 
a lemnului Sigur că n-are piață 
dacă nu-i competitivă în primul 
rând la preț. Și nu e pentru că 
pădurile noastre trebuiau să-i 
facă mar capitaliști, cu efort 
minim și capital de trei parale, 
pe îmbogățiți! peste noapte și 
astfel prețul lemnului pentru 
mobilă a tot crescut de parcă 
ar fi udat cineva copacii la ră
dăcină cu gura. Gâfăie trenu
rile trecând granița cu cheres- j 
tea românească din care alții j 
fac mobilă, iar fabricile noastre j 
[alimentează pe rând. Cât des- i 
pre cuarțul de Uricani, o rocă 
ce te orbea de alb cu puritatea 
ei după calcinare. a mai auzit 
cineva de el? Sau pcate cine 
știe de pe unde îl importăm pen
tru industria noastră farma
ceutică.

Să vă mai zic și altele, sti
mabililor politicieni? Nu. Vă aș
tept pe micile ecrane să vă aud 
cum maimuțăriți pe alții graseind, 
așa cum o faceți și în politică. 
Nu mai e mult până departe 
căci anul 2000 bate la ușă cu 
noi alegeri. Să sperăm că ro
mânului i-a venit mintea de De 
urmă și nu-l veți mai păcăli ca în 
anii 1990 - 1992 - 1996.

Ion CIOCLEI

Va genera fiscalitatea agresivă dispariția micilor meseriași ?!
(Urmare din pag 1)

Consiliului județean, adoptată în 
ședința din iuna ianuarie, și au 
generat un fenomen alarmant. 
Deși se vorbește de încura
jarea inițiativei private și spri
jinirea micilor întreprinzători, 
efectul acestor norme a fost 
exact pe dos determinându-i 
pe mulți astfel de mici mese
riași să renunțe la mica lor 
afacere și să-și depună auto
rizațiile.

Am fost loviți 
sub centură - 

spun micii 
meseriași

Andrei Finuc, zidar (auto
rizația nr 52/ 1980), din satul 
Ponor, comuna Pui, s-a pre

zentat la Primăria comunei pen 
tru a-și depune autorizația. "Eu 
nu câștig atât (25.000.000 iei/ 
an, cât este norma de venit 
pentru un zidar în mediul rural), 
nici în cinci ani. Oamenii nu au 
bani să construiască astfel că- 
eu nu am de iucru în fiecare zi. 
Materialele pentru construcții 
sunt foarte scumpe. Dacă mă
resc și eu prețul la manoperă, 
omul caută pe cineva fără au
torizație, care lucrează mai ief
tin" - mărturisea dl Finuc.

Sandei Grecea, zugrav 
(autorizația nr. 4260/ 91), din 
satul Pui, era la rându-i nemul
țumit de noile norme de impu
nere (și pentru zugravi în mediul 
rural norma este tot de 
25.000.000 lei/ an și presupune 
plata unui impozit de circa 7 - 
7,5 milioane). “Eu stau la bloc, 
nu am pământ și practic din zu
grăvit trăiesc. Știți și dumnea
voastră cum stau oamenii cu 

banii și cât de des își permit să 
execute astfel de lucrări. Am o 
fetiță de crescut și altceva de 
lucru e greu de găsit, așa că nu 
cred că voi renunța la autori
zație. Dar îmi va fi foarte greu..."

Aurei Susan, viceprimarul 
comunei Orăștioara de Sus, ne. 
relata că de la începutul anului 
destul de mulți oameni au re
nunțat la autorizații." Din trei zu
gravi mai avem doar unul - 
Costel Curiban din satul Ludești. 
Simion Filimon, zugrav din satul 
Costești, deși era un meseriaș 
foarte apreciat, și-a depus auto
rizația și... a plecat cioban la oi", 
spunea cu părere de rău dom
nul viceprimar.

loan Susan, zidar din satul 
Orăștioara, nu renunțase la au
torizație, pentru că nu cunoștea 
încă valoarea noilor norme de 
venit. Dar după ce-le-a aflat de 
la noi ne-a spus: "Doamne... dar 
nu ai cum să câștigi atât pentru 

că nu e de lucru, oamenii ne- 
având bani pentru construcții. Tot' 
anul trecut am lucrat la două 
case, dar și acum mai umblu pe 
la oameni să-mi primesc banii. 
Cred că o să-mi predau autori
zația pentru că dacă cresc pre
țurile nu-mi găsesc de lucru."

Normele sunt 
rezonabile - 
apreciază 

Direcția Buget - 
finanțe a 

Consiliului 
județean

Nemulțumirile acestor oameni 
ne-au determinat să luăm legătura 
cu dl loan Medruț, directorul Di
recției Programe, Prognoze, Buget, 

Finanțe a Consiliului județean, 
pentru a-i solicita o părere refe
ritoare la aceste norme de im
punere. Dl Medruț ne-a declarat: 
“La stabilirea normelor anuale de 
venit și a impozitului forfetar tri
mestrial s-a avut în vedere adre
sa nr. 471/15.01.1999 a Direcției 
generale a finanțelor publice prin 
care se propune indexarea nor
melor cu indicii prețurilor de con
sum pe perioada ianuarie - de
cembrie '98, în cotă de 140,6 la 
sută. Aceste norme au o bază de 
impunere realistă și sunt după 
părerea noastră rezonabile, fiind 
mult mai mici dacât în alte județe. în 
același timp banii astfel colectați 
vor aduce un-plus de resurse 
financiare la bugetele locale. Și 
anul trecut aceste norme au 
fost reduse de două ori, astfel 
că pe cei nemulțumiți îi aștep
tăm să vină să le conteste in
dividual pentru că legea le dă 
dreptul la acest lucru."

Ca de obicei” puterea le
gislativă are o percepție asu
pra realității diferită cu 180 
grade de cea a populației. în
țelegem că e nevoie de bani la 
buget, dar nu înțelegem cum 
încurajează aceste norme ini
țiativa privată și cum îi sprijină 
pe micii întreprinzători. Ne în
trebăm apoi de la cine se vor 
colecta impozitele aferente 
acestor norme uriașe dacă 
"meseriașii" renunță la auto
rizații? Nu era oare mai ren
tabilă varianta "impozite mai 
mici de la mai mulți contribu
abili"? Și ar mai fi o întrebare: 
oare până la ce nivel vor tre
bui să urce prețurile cei care 
nu renunță pentru a putea plăti 
impozitul și pentru a avea bani 
pentru traiul zilnic? Și, în fine, 
nu va duce oare această fis
calitate agresivă la dispariția 
micilor meseriași?
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UE VA ACORDA ROMÂNIEI UN AJUTOR 
FINANCIAR "FOARTE GENEROS"

Uniunea Europeană (UE) va 
acorda României un ajutor 
financiar “foarte generos”, a 
declarat, la Bruxelles, Comisarul 
European pentru relații Externe, 
Hans van den Broek, care nu a 
precizat suma exactă pe care o 
va primi guvernul de la București.

Surse din cadrul Comisiei 
Europene au declarat, însă, co
respondentului MEDIAFAX la 
Bruxelles, că anul acesta 
asistența financiară pe care UE 
intenționează să o acorde 
României ar putea depăși două 
sute milioane Euro. “Noi nu 
așteptăm decizia Fondului Mo
netar Internațional (FMI) pentru 
a aloca acești bani. Guvernul de 
la București trebuite să ne 
convingă, însă, că-i va cheltui 
cum trebuie”, a declarat van den 
Broek. “Dacă vom primi un plan 
valid de accelerare a reformei, 
vom veni în întâmpinarea lui. în 

^acest scop, la București, va sosi,

■

■
la 9 februarie, o delegație la nivel 
înalt a Comisiei Europene, pentru 
a negocia cu Guvernul", a spus 
el. Van den Broek a mai declarat 
că, în prezent, România se află 
într-o situație economică și 
socială extrem de grea, "riscând 
să ajungă în situația Rusiei, dacă 
reforma va fi întârziată”. Cu 
acest prilej, el a dat ca exemplu 
programele sociale pe care 
Uniunea le-a sprijinit cu succes 
în Bulgaria și Polonia și și-a 
exprimat speranța că guvernul 
român va propune un plan cel 
puțin la fel de bun. "Anul acesta, 
prioritatea noastră față de România 
este sprijinirea restructurării 
sale economice", a declarat, 
totodată, van den Broek. “Spre 
deosebire de NATO, care a 
anunțat că ușa Alianței rămâne 
deschisă, integrarea României în 
Uniune înseamnă în primul rând 
progrese economice”, a încheiat 
comisarul european.

PARLAMENTUL EUROPEAN POATE PROPUNE SCOATEREA ROMÂNIEI 
DE PE LISTA STATELOR AI CĂROR CETĂȚENI AU NEVOIE DE VIZĂ 

PENTRU A CĂLĂTORI ÎN SPAȚIUL COMUNITAR___________
Parlamentul European 

evaluează posibilitatea scoateriii
I României și Bulgariei de pe lista 

statelor ai căror cetățeni au 
nevoie de viză pentru a avea 
acces în spațiul comunitar, a 
afirmat, în cursul unei conferințe 
de presă, purtătorul de cuvânt 
al MAE, Carmen Podgoreanu. 
Potrivit sursei citate, raportul 

| întocmit de eurodeputatul 
. german Klaus Lehne referitor la 
I această problemă a trecut, pe 
| 25 ianuarie, de ultima comisie 
■ parlamentară de specialitate, 
' urmând ca în cursul lunii 
I februarie să fie examinat, în 
I vederea adoptării finale, de către 
^plenul Parlamentului. Până în

I

prezent, raportul, conținând 
concluzii pozitive în ceea ce 
privește cele două țări, a primit 
avizul favorabil al Comisiei de 
Afaceri Externe și Apărare a 
Parlamentului European, pe 24 
iunie 1998, și al Comisiilor Juridice 
și, respectiv, de Libertăți Publice 
.și Afaceri Interne, pe 25 ianuarie 
1999.

Dacă forul legislativ al UE va 
adopta o decizie favorabilă 
României, Parlamentul European 
și Comisia Europeană vor propune 
discutarea acesteia în Consiliul 
miniștrilor Afacerilor Interne, care 
se reunește de două ori pe an. în 
cazul în care Consiliul ministerial 
este de acord cu propunerea

celor două instituții comunitare, se 
va adopta o hotărâre în baza 
căreia România poate începe 
negocieri bilaterale cu fiecare 
stat membru al Uniunii Europene 
pentru eliminarea regimului obli
gatoriu al vizelor pentru cetățenii 
români.

Raportul eurodeputatului 
Lehne a fost întocmit ca urmare 
a faptului că, la nivelul instituțiilor 
europene, are loc o 
reconsiderare a Reglementării nr. 
2317/1995, care stabilește țările 
ai căror cetățeni au nevoie de viză 
pentru a intra pe teritoriul unui stat 
membru al Uniunii Europene. 
România și Bulgaria sunt singurele 
state candidate la admiterea în UE

I 
care figurează pe această listă | 
de 99 de state. ,

•La 26 octombrie 1995, ■ 
Parlamentul European a con-1 
statat tratamentul discriminatoriu | 
aplicat României și Bulgariei, ■ 
solicitând Comisiei Europene și ! 

Consiliului UE să procedeze la ■ 
reexaminarea acestuia. I

La 10 iunie 1997, Curtea | 
Europeană de Justiție a anulat ■ 
Reglementarea 2317 a Con- ! 

siliului UE, solicitând inițierea unei < 
noi propuneri de reglementare. | 
Revizuită, reglementarea a fost | 
trimisă Parlamentului European ■ 
la sfârșitul anului trecut.

Vicepreședintele concernului 
suedez Scania a vizitat Uzina de 

autocamioane Roman
Vicepreședintele concernului suedez Scania a vizitat Uzina de 

autocamioane Roman SA din Brașov, informează corespondentul 
MEDIAFAX. Reprezentantul firmei suedeze a discutat cu conducerea 
uzinei situația în care se află societatea și a vizitat câteva secții. 
Carol Rugacs, directorul uzinei brașovene, a declarat pentru 
MEDIAFAX că a fost vorba despre o vizită de evaluare.

Președintele FPS, RaduSîrbu, a declarat, în urmă cu câteva 
săptămâni, că firma suedeză este interesată de privatizarea 
societății Roman SA.

Uzina Tractorul a fost vizitată, la rândul său, de reprezentanții 
societății de investiții ABB Electroinvest. Aceștia au discutat cu 
conducerea societății și au vizitat expoziția uzinei.

Radu Sîrbu afirma, recent, că Guvernul a hotărât să dea o 
șansă societăților Tractorul și Roman, pentru a fi privatizate, până 
la mijlocul lunii februarie, în caz contrar urmând să intre în proceduri 
de lichidare. Societățile traversează un program de restructurare, 
prin divizare și vânzarea de active.

Delegația Scania urma să se întâlnescă cu premierul Radu Vasile.

- *14.1

SNCFR vo intro în procedura de faliment

SNCFR, regia autonomă 
menținută după împărțirea 
principalelor sale activități în 
cinci companii, cu scopul de 
a gestiona creanțele și de
bitele către stat și furnizori, 
are de încasat 1200 miliarde 
lei și de plătit 800 miliarde 
furnizorilor, a declarat ministrul 
Transporturilor, Traian 
Băsescu, în fața Comisiilor 
de industrie și pentru politică 
economică de la Camera 
Deputaților."După recuperarea 
creanțelor și acoperirea 
plăților către furnizori voi 
promova, probabil, un act 
normativ de falimentare a 
SNCFR", a spus Băsescu.

după încasarea creanțelor 
fiind structurată, conform 
ministrului Băsescu, doar cu 
"un birou și un telefon”.

Traian Băsescu a arătat că 
din cele 4800 miliarde lei, re
prezentând pierderile cumu
late ale SNCFR, doar 1200 
miliarde lei sunt pierderi din 
exploatare, restul fiind “pe
nalități abuzive" rezultate din 
faptul că acest serviciu public 
nu a fost susținut financiar de 
stat. El a mai precizat că 
Directiva 440 a Uniunii 
Europene cere preluarea de 
către stat a datoriilor căilor 
ferate, la nivel european toate 
căile ferate generând 
pierderi. în comparație cu

în toamna anului trecut, 
SNCFR a fost restructurată, 
proces în urma căruia au 
rezultat, pe structura celor 
mai importante activități, un 
număr de cinci societăți co
merciale: Societatea
Națională de Transport 
Feroviar Călători SA, So
cietatea Națională de Căi 
Ferate CFR SA, Societatea 
Națională de Transport Fe
roviar Marfă SA, Societatea de 
Management Financiar și 
Societatea de Administrare a 
Excedentului de Active Fe
roviare. SNCFR a fost men
ținută pentru recuperarea 
creanțelor și plata datoriilor,

căile ferate din alte țări 
europene datoria SNCFR e 

' sub 1% față de pierderile în
registrate ia nivel european, 
a spus Băsescu. Ministrul 
Transporturilor consideră că 
statul fie va prelua această 
datorie la datoria publică, fie 
o va anula.

Traian Băsescu a 
prezentat în fața comisiilor 
parlamentare un raport al 
activității celor cinci 
companii ce au rezultat în 
urma reorganizării SNCFR, 
acesta fiind subiectul Or
donanței de urgență nr. 12/ 
1998 privind transportul pe 
CFR și reorganizarea 
SNCFR.

PD susține ca retrocedarea pădurilor să nu fie realizată 
concomitent cu cea a terenurilor agricole

Vicepreședintele PD 
Alexandru Sassu a declarat că 
PD susține ca retrocedarea pă
durilor să nu fie realizată con
comitent cu reglementarea 
retrocedării terenurilor agricole, 
unde s-a ajuns ia un punct de 
vedere comun cu PNȚCD. Sassu 
a mai precizat că PD nu susține 
retrocedarea pădurilor.

în cadrul unei reuniuni a gru
purilor parlamentare ale PD, Petre 
Roman a afirmat că PNȚCD a 
acceptat să retrocedeze doar 
pământul care se "regăsește” 
fizic, restul foștilor proprietari 
urmând să primească bonuri va
lorice cu care să participe la 
privatizarea fostelor IAS, au 
declarat agenției MEDIAFAX 
surse din PD.

Roman a mai spus că, la 
discuția cu Ion Diaconescu și 
Vasile Lupu, aceștia au 
acceptat înființarea Agenției 
Fermelor Agricole care să se 
ocupe de retrocedarea te
renurilor agricole, restul pă
mântului urmând să rămână la 
stat, care-l va concesiona sau 
îl va arenda.

onvorbirile familiei Eltîn au fost ascultate
r

Anchetatorii care investi
ghează ascultările ilegale ale 
convorbirilor familiei lui Boris Elțîn 
și ale anturajului său au des
coperit câteva dovezi în acest 
sens, într-o percheziție efectuată 
la sediul companiei petroliere 
ruse Sibneft, informează AFP.

Ancheta a fost lansată din 
ordinul Parchetului general al 
Rusiei, în urma unor informații

apărute în cotidianul "Moskovski 
Komsomoleț” conform cărora 
influentul om de afaceri Boris 
Berezovski, fostul președinte al 
Sibneft - a șaptea companie 
petrolieră rusă - a dispus as
cultarea telefonică ilegală a con
vorbirilor familiei și anturajului pre
ședintelui rus, a declarat Vladimir 
Kazakov, din partea Parchetului.

în cursul percheziției au fost 
sechestrate casete audio și 
video precum și echipament 
pentru ascultări telefonice, a mai 
afirmat Kazakov. în afară de 
Sibneft, anchetatorii au per
cheziționat și societatea Atoli, 
controlată indirect de 
Berezovski, de fapt cea care a 
procedat la ascultări, a spus el.

( MEDIA FAX 
...............

A fost amânată cu două săptămâni 
discutarea cererii de ridicare a imunității 

lui C.V. Tudor
Comisia juridică din Senat a 

decis amânarea cu două 
săptămâni a discutării cererii de 
ridicare a imunității lui Corneliu 
Vadim Tudor, fără a lămuri, însă, 
problema perioadei în care intră 
în vigoare sancțiunea impusă lui 
Vadim de către Biroul permanent 
al acestei Camere de a nu 
participa timp de 30 de zile la 
lucrările Senatului. Comisia a 
acceptat, cu 11 voturi "pentru" și 
două “împotrivă", cererea 
senatorului PRM Dumitru Badea 
de amânare a discutării imunității 
lui C.V. Tudor pe motiv că 
președintele PRM este bolnav. 
Senatorii au mai decis, cu șase 
voturi "pentru", cinci "împotrivă" și 
o abținere, amânarea discutării 
cererii pentru 17 februarie.

Președintele Comisiei juridice, 
senatorul PNȚCD Răsvan 
Dobrescu, a declarat pentru 
MEDIAFAX că Vadim Tudor se

poate prezenta la audieri chiar 
în condițiile intrării în vigoare a 
sancțiunii, opinie împărtășită și 
de ministrul Justiției, Valerlu 
Stoica. Senatorul PL Nicu lae 
Cerveni a apreciat că liderul 
PRM ar putea depune o 
contestație împotriva hotărârii 
Biroului Permanent al Senatului, 
"în acest caz, sancțiunea nu 
este în vigoare, deoarece 
hotărârea finală va aparține 
plenului", a spus Cerveni. 
Această problemă a fost in
vocată, în timpul discuțiilor din 
Comisie, de către senatorii 
opoziției, care au afirmat că C.V. 
Tudor nu poate fi audiat, 
deoarece se află sub sancțiunea 
impusă de Biroul Permanent.

în aceste condiții, este foarte 
probabil ca disputele asupra 
perioadei de sancțiune să fie 
reluate la ședința din 17 
februarie a Comisiei.
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ONU își retrage personalul 
american și britanic în Irak 

Secretarul general al ONU, Kofi Annan, a decis să 
retragă personalul american și britanic care lucrează 
pentru Programul umanitar al ONU în Irak, după ce 
Bagdadul a declarat că nu le mai poate garanta 
securitatea acestor funcționari ai Națiunilor Unite, a

| anunțat un purtător de cuvânt al organizației, citat de | 
| AFP. Annan “a acceptat" recomandarea în acest sens | 
| făcută de șeful Programului umanitar, Benon Sevan, a j
■ precizat purtătorul de cuvînt, Fred Eckhard.
• Bagdadul a solicitat plecarea americanilor și J
■ britanicilor care lucrează pentru ONU, afirmând că nu ■ 
I le poate garanta securitatea, ca urmare a atacurilor I 
| aeriene asupra Irakului întreprinse de către Statele Unite | 
| și Marea Britanie în decembrie.
■ Eckhard a subliniat că decizia a fost luată de ONU 
t după ce Bagdadul a refuzat să dea în scris asigurări 
1 în privința securității personalului american și britanic.
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FPS a vândut în luna ianuarie 159 de 
societăți comerciale

Fondul Proprietății de Stat a 
privatizat, în luna ianuarie, 159 
de societăți comerciale, din care 
17 societăți mari, 57 de societăți 
mijlocii și 85 de societăți 
comerciale mici, pentru care â 
încasat 592 miliarde lei, 266,2 
milioane dolari și 115.630 de 
mărci germane. Capitalul social 
privatizat este de 1.376 miliarde 
lei, dintr-un capital social total de 
2.161 miliarde lei.

Cu investitori străini, FPS a 
încheiat 13 contracte de pri
vatizare. Compania Lavengro 
Holdings Ltd din Cipru a preluat 
39,2% din acțiunile societății 
Romarta București, Delta Trans
former of Canada Ltd a preluat 
39,8% din acțiunile EL-CO SA din 
Tîrgu Secuiesc, un grup de 
investitori din Ungaria au preluat 
39,9% din acțiunle Tehnoutilaj 
Odorheiul Secuiesc, Silvio 
Mancini a cumpărat 635 din 
acțiunile Apolodor SA Cluj, 
Ecocave SRL din Italia a 
cumpărat 64% din Comprest 
Brașov, FRO SRL din Italia a 

i,£relua£5j%dinDuctilBuzău,

Ormalight BV din Olanda a 
cumpărat 70% din Steaua 
Electrică Fieni, Siag SRL din Italia 
a cumpărat 70% din Simatec Baia 
Mare, Akmaya a cumpărat 65% din 
acțiunile rafinăriei Petromidia, 
Britten Norman Ltd a cumpărat 
72% din Romaero București, 
Progress Finance Corporation a 
cumpărat 69% din Comcereal Al
exandria, Allied Deals din Anglia a 
cumpărat 51% din Elcond Zalău, 
iar Broadhurst Investment Ltd din 
Cipru a cumpărat 54% din Mopariv 
Rîmnicu Vîlcea.

La Bursa de Valori, FPS a 
vândut în ianuarie 6 societăți 
comerciale, cu un capital social 
vândut de 98 miliarde lei.

Pentru 1999, FPS speră să 
semneze circa 2.000 de contracte 
de privatizare și să verse la buget 
circa 9.000 de miliarde de lei, 
spune președintele FPS Radu 
Sîrbu. In 1998, veniturile din 
privatizare au fost de peste 7.000 
miliarde lei, din privatizarea a 1.650 
de societăți comerciale.

în același timp, fps va con
tinua programul de reducere a

'i
J

pierderilor din economie, cu încă 
30% în acest an. Din totalul 
pierderilor la societățile comerciale 
din portofoliul FPS, de circa 
7.500 miliarde lei, acțiunile de 
lichidare din perioada decembrie 
- ianuarie au dus la eliminarea a 
circa 1.800 miliarde lei, iar în 
continuare pierderile vor fi reduse 
cu încă aproximativ 1.800 miliarde 
lei. Acțiunea va continua, iar FPS 
va monitoriza societățile cu 
pierderi pentru oprirea totală sau 
parțială a activității acestora și 
pentru privatizarea activelor.

Prioritățile pentru privatizare în 
acest an sunt societățile din 
agricultură, în vederea încheierii 
acordului ASAL, de ajustare 
structurală a agriculturii, convenit 
cu Banca Mondială.

în paralel, FPS va scoate la 
privatizare și Bancorex, unde - 
spune Radu Sîrbu - suma care 
urmează să fie alocată de la buget 
pentru recapitalizare va fi re
cuperată în urma privatizării, și 
speră să finalizeze și privatizarea 
Băncii Agricole.
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Mircea Diaconii și George Pruteanu nu 
mai au voie să realizeze emisiuni la TVR

' COMPANIA MICROSOFT * PE ’
PRIMUL LOC

Consiliul de Administrație al 
Societății Române de Televi
ziune (SRTV) a hotărât, prin 
adoptarea capitolului 5 din’Re- 
gulamentul de Organizare și 
Funcționare (ROF) al instituției, 
că evoluțiile pe postul național 
de televiziune ale lui Mircea 
Diaconu, membru al Consiliului 
Național al Audiovizualului 
(CNA) și ale senatorului George 
Pruteanu trebuie să înceteze.

"Acest lucru se va întâmpla 
în momentul în care ROF va 
intra în vigoare și dacă noi vom 
fi hotărâți să-l aplicăm în mod 
serios”, a declarat pentru 
MEDIAFAX, Dumitru luga, 
membru al Consiliului de Admi
nistrație al TVR.

Capitolul 5 al ROF prevede 
că nu pot fi colaboratori în func

Fosta închisoare centrală 
I din Lucerna va fi transformată 
' într-un hotel pentru tineri și 
centru cultural, care vor fi inau- 

' gurate la 1 aprilie, a anunțat 
agenția de presă elvețiană 
ATS, precizând că nu este vor
ba de o păcăleală de 1 aprilie, 
transmite AFP.

Fosta închisoare 
centrală din 
Lucerna va fi 

transformată în 
hotel

Camerele noului hotel de
160 de locuri vor avea un preț 
foarte scăzut, de 19,99 franci 
elvețieni pe noapte, au un as
pect sărăcăcios, iar ferestrele au 
gratii. Hotelul-închisoare, 
Loewengraben, va fi destinat 
tinerilor turiști care nu-și pot 
permite o cameră la un hotel 
tradițional în Lucerna, oraș tu
ristic foarte scump. Oaspeții 
hotelului se vor putea plimba prin 
cele două curți interioare, locul în 
care deținuții ieșeau la aer.

Hotelul va juca și rolul unui 
centru cultural urmând să găz
duiască expoziții și festivaluri. 
Prima manifestare ce va avea 
loc la Loewengraben este un 
festival consacrat benzilor 
desenate, în luna aprilie.

închisoarea centrală din 
Lucerna a fost construită în 1860. 
Transformarea ei în hotel a costat 
3,5 milioane de franci elvețieni.

___________/

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 Urme ale celei mai
vechi forme de 

viata./
Urme ale celei mai vechi 

forme de viață de pe Tema, fosile 
de plancton care datează de cel 
puțin 3,7 miliarde de ani, au fost 
descoperite în Groenlanda, de 
către cercetătorii danezi, a anun
țat recent revista Science, citată 
de AFP. Cele mai vechi fosile ale 
unor organisme vii cunoscute 
până în prezent datează de 3,5 
miliarde de ani.

Primii “reprezentanți" ai vieții 
pe Pământ erau niște bacterii, 
care au evoluat din forme de 
viață mai sumare. Schimbările 
geologice au șters orice urmă a 
acestor organisme. Singurele 
semne ale existenței lor sunt 
depunerile chimice generate de 
aceste bacterii. Savanții danezi 
au descoperit în rocile sedimen
tare formate pe fundul oceanului 
din vestul Groenlandei, vechi de 
peste 3,7 miliarde de ani, urme 
microscopice de carbon. Potrivit 
specialiștilor, aceste urme sunt i 
fără nici o îndoială “semnătura" 
unei fomne primitive de plancton.^ 

țiile de prezentatori, realizatori 
sau corespondenți ai TVR per
soanele care fac parte din struc
turile publice care au fost de
semnate în urma exprimării unor 
opțiuni politice explicite.

“Capitolul 5, care conține, 
printre altele, prevederi refe
ritoare la incompatibilități, inter
dicții și sancțiuni în cazul anga- 
jaților SRTV, este distrugător 
pentru tot ce este imoral în tele
viziune", a declarat Dumitru luga.

în cadrul ședinței CA al 
SRTV a mai fost anunțată demi
sia lui Neculai Constantin Mun- 
teanu și înlocuirea acestuia cu 
Tudor Mărăscu, supleant de
semnat de USD. CA al TVR a 
mai hotărât înlocuirea lui NC 
Munteanu cu Gabriel Liiceanu în 
comisia de concurs pentru de

Un stilou care trasează linii 
mai subțiri decât firul de păr

Stiloul cel mai mic și cel 
mai precis din lume, care poate 
trasa linii mai subțiri decât firul 
de păr, a fost fabricat de cer
cetătorii americani, care au 
folosit instrumente de labo
rator, a -anunțat revista 
Science, citată de AFP. Cea 
mai subțire linie trasată de 
acest stilou nu depășește 30 
de nanometri, adică 30 de 
miimi de micron.

Proiectul a fost conceput 
de o echipă de chimiști de la 
Northwestern University. Stiloul 
are o precizie inegalabilă, care 
permite trasarea circuitelor 
electronice de mii de ori mai 
mici decât cele ale unui cip de 
computer. El este constituit

Hotelul Savoy din Londra este nevoit să tragă ia sorți

Clienții pentru Revelionul 
anului 2000

I 
I 
I 
I
I 
I
I 
I 
I 
I 
I
I 
I
I

Celebrul hotel-restaurant 
Savoy din Londra este nevoit 
să tragă la sorți clienții săi 
pentru Revelionul anului 2000, 
pentru că există prea mulți 
amatori, cu toate că prețul unui 
loc este de 11.500 de dolari, 
transmite AFP..

Numărul cererilor pentru un 
loc în restaurantul Savoy cu 
ocazia Revelionului 1999/2000 
depășește cu mult oferta orga
nizatorilor. Din acest motiv, 
conducerea elegantului restau
rant s-a decis să organizeze o 

Biserica Paleocreștină din Densuș
Foto: Traian MÂNU

semnarea directorului Depar
tamentului Emisiunilor Infor
mative și suplimentarea numă
rului membrilor comisiei cu 
Irina Radu și Alex. Ștefănescu. 
De asemenea, Stere Gulea, 
Zsolt Galfalvi și Tudor Mă
răscu fac parte dintr-o comisie 
care va propune condițiile op
time pentru desfășurarea cât 
mai rapidă a concursurilor 
pentru ocuparea posturilor de 
director canal 1, director canal 
2 și director producție edito
rială.

Consiliul de administrație al 
TVR a mai hotărât ca în co
misia de examinare a directo
rului TVR Internațional să fie 
invitați și reprezentanți ai Gu
vernului și ai comisiilor pentru 
cultură ale Parlamentului.

dintr-un fir subțire de silicon, 
care urmărește conturul unei 
anumite suprafețe - la fel ca 
acul unui disc - și permite re
constituirea unei imagini tridi
mensionale în cele mai fine 
detalii. Cercetătorii americani 
au constatat că între vârful 
acestui sistem și suprafața pe 
care se trasează circuitele se 
formează o peliculă fină de apă 
și au folosit acest fenomen 
pentru a împrăștia astfel mo
leculele de cerneală. După mai 
multe încercări, ei au stabilit că 
cea mai bună formulă pentru 
această cerneală este un 
amestec uleios, derivat din oc- 
tadecanetiol. "Hârtia” este alcă
tuită din particule fine de aur.

I 
I
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I

tragere la sorți, pentru a stabili 
fericiții beneficiari ai “celei mai 
mari sărbătorii organizate în cei 
110 ani de existență a loca
lului", stropită cu Dom Perignon 
Și Chateau Mouton Rothschild 
1983 și animată de peste 50 de 
muzicieni și artiști, se arată 
într-un comunicat al societății 
Savoy.

Prețul acestui Revelion de 
vis include cazare timp de do
uă nopți, pentru două persoa- | 
ne, mesele, inclusiv mic-deju- | 
nul, și băuturile. y

Compania Microsoft a de
tronat General Electric de pe 
primul loc al listei celor mai 
importante 500 de societăți 
comerciale din lume, alcătuită 
în fiecare an de cotidianul brita
nic Financial Times, transmite 
AFP.

Potrivit ziarului britanic, 
Microsoft valorează 271,85 
miliarde de dolari, în timp ce 
General Electric “numai” 
258,87 miliarde. Specialiștii 
care alcătuiesc acest clasa
ment iau în considerare capita- 
lizarea bursieră și prețul acțiu

Somptuosul iaht “Christina”, 
care a aparținut armatorului grec 
Aristotel Onasis, va fi îmbunătățit 
și transformat în vas de croazieră 
pentru milionarii care vor dori să 
petreacă pe apă revelionul anului 
2000, transmite AFP. Noul pro
prietar al iahtului, Yannis Papa
nicolaou, un armator cunoscut în 
domeniul transportului de petrol, 
a explicat că persoanele care 

Fostul iaht al lui Onasis va fi 
transformat în vas de croazieră de lux

doresc să petreacă revelionul 
anului 2000 într-o croazieră, care 
va începe în 15 decembrie 1999 
și se va termina în 15 ianuarie 
2000, vor trebui să plătească nu 
mai puțin-de două milioane de lire 
sterline de persoană. Papa
nicolaou a recunoscut că este 
vorba de o “sumă specială" și a 
declarat că nu știe care va fi 
prețul unei croaziere obișnuite.

Până la sfârșitul anului, iahtul 
“Christina", construit în 1943, va fi 
transformat într-un palat plutitor 
care va călători pe Marea Medite- 
rană și în Caraibe. “Va fi un 
mega-iaht, care va putea găzdui

—

Băuturi energizante nerecomandate 
pentru copii și femeile însărcinate

Consumul de băuturi ener
gizante, care conțin cafeină, 
trebuie să fie moderat în cazul 
copiilor și femeilor însărcinate, 
dar nu prezintă nici un risc 
pentru adulți, se arată într-un 
raport preliminar al Comitetului 
Științific al Uniunii Europene, 
citat de AFP.

Comitetul Științific pentru 
Alimentație a studiat riscurile 
pe care le prezintă pentru să
nătate anumiți aditivi, cum ar fi 
cafeina, taurina sau glucuro- 

nilor, multiplicat cu numărul de 
acțiuni emise.

Pe locul trei se află com
pania Exxon, urmată de Royal/ 
Dutch Shell - singura companie 
neamericană dintre primele zece 
- Merck, Pfizer, Intel, Coca-Cola, 
Wal-Mart Stores și IBM.

Dintre cele 500 de societăți 
care apar pe această listă, 244 
sunt americane, 173 europene, 
46 japoneze, 20 din regiunea 
Asia-Pacific, zece canadiene, 
patru latino-americane, două 
din Orientul Apropiat și una 
anglo-australiană.

36 de pasageri și 34 de membri 
ai echipajului, conform normelor 
de siguranță internaționale cele 
mai severe", a explicat Papani
colaou. Din fostul iaht cu o lun
gime de aproape o sută de metri 
al celebrului Onasis, nu va ră
mâne decât armătura. Numele 
vasului va fi "Christina O", pentru 
a aminti de familia celui căruia i- 
a aparținut.

Nava a fost cumpărată de 
Aristotel Onasis de la marina 
canadiană în 1953. Armatorul a 
transformat iahtul într-un ade
vărat palat și i-a dat numele fiicei 
sale, care a încetat din viață în 
1988, la numai 37 de ani. Prin 
testament, el a lăsat vasul preșe
dintelui Greciei. Acesta l-a oferit 
marinei de război a țării sale, care 
a vândut ulterior vasul, cu mari 
dificultăți, unui om de afaceri 
american. Potrivit zvonurilor, 
armatorul Yannis Papanicolaou a 
cumpărat iahtul, ale cărui costuri 
de întreținere sunt exorbitante, la 
un preț derizoriu.

nolactona, din băuturile ener
gizante.

Studiul a arătat că în cazul 
adulților cafeina nu prezintă nici 
un risc, în măsura în care bău
turile energizante sunt consu
mate în locul altora care conțin 
această substanță, cum ar fi 
ceaiul sau cafeaua. în cazul co
piilor, însă, studiul arată că un 
aport cotidian prea ridicat de 
cafeină poate avea consecințe 
negative, cum sunt tulburările 
de somn, iritabilitate, nervozi

Un papirus excepțional, ce* 
conține o lucrare a filozofului 
grec Empedocle, de la sfârșitul 
primului secol d.H., conservat 
la Strasbourg, a fost recon
stituit și identificat de doi spe
cialiști care au prezentat un 
studiu pe această temă, 
transmite AFP.

Uit papirus 
rarisim

Ei susțin că aceasta este 
“o descoperire majoră, o măr
turie unică, directă, a marelui 
filozof presocratic (495-435 
Î.H.) de la care nu aveam până 
în prezent decât citate dispa
rate", au explicat Alain Martin, 
de la Universitatea Libre din 
Bruxelles și Olivier Primavesi, 
de la Universitatea Goethe din 
Frankfurt.

Fragmentele papirusului, 
conservate de mulți ani în Bi
blioteca națională din Stras
bourg, au fost reconstituite cu 
minuțiozitate. Este vorba de o 
copie completă a cărților I și II 
din "Fizica", lucrare în versuri a 
filozofului grec.

Cei doi cercetători au ex
plicat în lucrarea lor modul în 
care a fost făcută reconsti
tuirea, au istorisit felul în care a 
ajuns papirusul în bibliotecă, în 
1904, și au comentat în detaliu 
conținutul textului, introducân- 
clu-l în contextul arheologic, 
cultural și filozofic.

Jumătate dintre 
adultii 

americani și-au 
făcut testul 

SIDA
Aproape jumătate dintre 

adulții americani (42 la sută) au 
efectuat un test SIDA, se arată 
într-o anchetă publicată de 
Centrul de control și prevenire 
a bolilor din Atlanta, citată de 
AFP. Aproape un sfert dintre 
aceștia (22 la sută) au făcut 
aceste analize voluntar, cu 
ocazia examenului medical 
anual sau la sfatul medicilor lor, 
precizează ancheta. Ceilalți au 
recunoscut că au fost siliți să 
facă testul SIDA la cererea 
companiei lor de asigurări sau 
a serviciului de personal al 
firmei unde sunt angajați.

Procentul celor care și-au 
făcut acest test variază foarte 
mult în funcție de regiunea țării 
și este, în general, proporțional 
cu numărul cazurilor de SIDA 
apărute în zonă. Astfel, dis
trictul Columbia, capitala fede
rală Washington, se află pe 
primul loc în ceea ce privește 
numărul celor care și-au făcut 
deja testul. Cele mai puține 
teste au fost făcute în Midwest, 
regiunea americană cu numă
rul cel mai scăzut de cazuri de 

tate, anxietate. Comitetul 
Științific recomandă femeilor 
însărcinate să consume cu 
moderație cafeină, indiferent 
care ar fi sursa. Pentru ce
lelalte două substanțe stu
diate, taurina și glucurono- 
lactona, prezente în alimen
tația cotidiană, dar în doze 
mai mici decât în băuturile 
energizante, Comitetul nu are 
încă date suficiente pentru a 
trage concluzii, deci studiul va 
continua.

--------  ----------J
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Gr e
Trăiesc zi de zi greața 

existențială a lui Sartre, de
sigur în versiune româ
nească!... adică: mi-e silă.

Mi-e silă de mizerie, lipsa 
de bani, șomaj, înjurături, slo- 
gane, șovinism și naționalism, 
autobuze reci și trenuri care 
întârzie mai mult decât bunul 
simț.

CLEPSIDRA!
Mi-e silă de programele 

TVR făcute parcă pentru debili 
mintali, filme vechi și emisiuni 
răsuflate, făcute și ele să 
umple timpul de emisie.

Mi-e silă de ziarele analfa- 
beților ce se bat cu pumnul în 
piept că sunt români și fac 
greșeli gramaticale elemen
tare. Ziare pline de bârfe și 
fotografii indecente.

Mi-e silă de flegma și 
mucurile de țigări de pe 
străzi și cojile de semințe 
găsite peste tot. Cerșetori 
jegoși la fiecare colț de stra
dă, tot mai mulți navetând pe 
trenuri și expunându-și bu
bele și păduchii.

Mi-e silă de piețele noas
tre sărace și atât de murdare, 
cu mărfuri de proastă calitate 
și foarte scumpe.

Mi-e silă de lamentarea 
permanentă că nu sunt bani, 
nu sunt locuri de muncă, nu e 
dreptate, nu ne ajută ni
meni... timp cât parlamentarii 
se înjură la cel mai înalt nivel 
ca grăjdarii la coada vacii. 
Zvonuri și sloganuri ce pro
duc confuzie pentru acope
rirea minciunilor.

Mi-e silă de plocoane, 
peșcheșuri și “cereri cu dop”, 
prea bine cunoscuta "pilă" fără 
de care nu poți face nimic 
pornind de la mediul de țară 
până la minister.

Mî-e silă de minciunile 
spuse în gura mare și fără nici 
o rușine, care învrăjbesc 
oamenii care ani de-a rândul 
au trăit în bună pace.

ata
V

Mi-e silă de pumnul ce 
bate în masă pentru a acoperi 
zgomotul făcut de sforăitul 
leneșilor. Mi-e silă de fuga 
după bani și fuga de muncă și 
“ciomagul” care încă se crede 
atotputernic, promisiuni și min
ciună.

Mi-e silă de vorbe mieroa
se și soborul de preoți în orice 
loc, atunci când credința de
vine o simplă paradă.

Mi-e silă de birocrația 
proștilor puși în scaune înalte 
când “inteligența țării" își vinde 
ideile peste hotare doar pentru 
că aici nu se pune preț pe ce 
știi ci pe ce și cât ai în buzunar 
și plasă. Oare să ne mai mi
răm de ce pleacă “deștepții”?

Mi-e silă de cei care cred 
că munca înse.amnă doar A 
FACE CU MÂNA, cum poate 
femeia de serviciu să aibă sa
lariu mai mare decât un pro
fesor universitar v-ați întrebat? 
Aberații ce doar aici pot exista.

Mi-e silă de răbdarea, re
semnarea și mămăliga miori
tică ce pare că explodează o 
singură dată pe secol. Puteți 
schimba zece președinți fra
ților dacă nu schimbați menta
litatea omului de rând...

Mi-e silă de faptul că sun
tem primii în tot ce e mai rău.

Mi-e silă de tâmpiți, proști 
și lași, de toți cei care cer și nu 
fac nimic, de cei care vor 
schimbarea dar nu mișcă un 
deget.

Mi-e silă de turcisme, jar- 
gouri, francofonisme și ifose 
alese ce-au fost aduse și trâm
bițate peste tot. Să fie 
România groapa de gunoi a 
lumii? Să fie oare o țară de 
tâmpiți? Să fie oare o silă 
generală sau e somnul adânc 
al ciobanului mioritic? Și sila 
mă cuprinde căci imnul țării 
zice: - “Deșteaptă-te române!”, 
și nimeni nu-l aude.

Ciobanul a rămas surd și 
orb în urma ultimei explozii a 
mămăligii. Aveți deci puțintică 
răbdare până în secolul viitor...

Ina DELEANU

• Pentru cine are mintea Blenheim am luat două hotă- 
trează și rămâne curios o viață,,s râri: să mă nasc și să mă însor. 
Churchill (1874 - 1965) repre
zintă o mină de aur din punct 
de vedere spiritual. A fost unul 
dintre cei mai fecunzi scriitori ai 
secolului: dicta până la 9000 
de cuvinte la patru secretare. A 
lăsat peste 40 de volume isto
rice și un volum de tinerețe

Sunt profund satisfăcut de 
amândouă." Sau: “Când voi fi 
în cer, îmi voi petrece primul 
milion de ani ca să pictez.” 
• înțelepciunea orientală ne 
învață că numai cei care și-au 
încheiat șirul zilelor pot avea 
încredere în nebuni, în șerpi, în

Reflecția sĂptĂmÂnii /
“Din punct de vedere estetic lumea pare un • - 

muzeu de caricaturi; din punct de vedere intelectual 
o casă de nebuni; iar din punct de vedere moral un 
han de tâlhari".

---------------------------------------------------------------------------------------------- fi

Cu Ion Vlasiu
(1908 -1997)

- sculptor, scriitor, autorul fermecătorului jurnal “în 
spațiu și timp"

• “A nu-ți exagera 
bunătatea atestă un simț al mă
surii, foarte rar întâlnit. Este ceea 
ce nu înțeleg părinții și, în anu
mite momente, îndrăgostiții."

• “Cel mai mare noroc 
este că ne-am născut și sun
tem fericiți că trăim. Dar acest 
noroc se plătește cu moartea."

• “Dacă poți uita că sunt 
oameni proști și răi, ai o me
morie esențială."

• “Nu cred în oameni 
fără prieteni, și fără dușmani. 
Cu cât vei avea prieteni mai 
mari vei avea și dușmani mai 
mici... Adică meschini."

• "Poezia este arta 
artelor”.

• “Când nu mai ai altă 
viață decât cea spirituală, înțelegi 
cât de fericiți pot fi cei fără spirit."

Selecție de ii ie LEAHU

“Savrona”, despre care spu
nea: "Recomand cu hotărâre 
prietenilor mei să nu-l citeas
că.” în capul “memoriilor" își 
rezumă linia de conduită: “în 
război, hotărâre: în înfrângere, 
dispreț; în victorie, magnani- 
mitate; în pace, bunăvoință." 
Despre soția sa: Jumătatea 
cea mai bună.” Spunea despre 
sine (deși după mamă era 
american): "Sunt pe jumătate 
american și în întregime en
glez.” Despre guvernul Cham
berlain: "Este hotărât să fie 
nehotărât, este ferm în a fi 
ezitant, este inflexibil în fluc
tuații și puternic în neputință." 
Mai obișnuia să spună: “La

bețivi, în femei și în regi... *La 
TV: “Și acum, să vă arătăm 
avionul invizibil produs de ruși 
după zece ani de cercetări." 
• Celebrei mitraliere "Kalaș- 
nikov" i se mai spune, în glumă, 
"aspirină", deoarece - vorba unui 
slogan publicitar - “îți ia durerea 
cu mâna". «Auzind cum vor
beau niște tineri (în fața Casei de 
Cultură!), orice birjar s-ar fi simțit 
complexat... •Uluk Beg, prințul - 
savant, nepotul lui Timur Lenk, a 
pus să se graveze deasupra 
intrării în Observatorul construit 
de el la Samarkand: "Regatele 
oamenilor pier. Regatul cărților 
rămâne.”

Hie LEAHU
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foarte inteligent... Știe să 
deschidă ușa!

- Dar mulți câini știu să 
deschidă ușa...

- Probabil! Dar câinele 
meu are cheie!

© - Viața . mea a
devenit un iad!

- Și de când asta, Sfinte 
Petre?

© Scoțianul își ceartă 
fiul:

- Fiule, când ți-am spus 
să începi să faci economii, 
tu nu trebuia să arunci banii 
pe o pușculiță...

© O femeie grasă îi 
spune soțului:

■- Din cauza ta am 
renunțat la cariera de actriță 
de cinema.

- O poți reîncepe cu 
succes, draga mea. Acum 
există ecran lat...

© - Ce probleme ai,
Georgele, de te văd așa 
îngrijorat?

- l-am împrumutat unui tip 
un milion de lei ca să-și facă o 
operație estetică și acum nu 
mai pot să-l recunosc...

© Nevasta 
unui scoțian își 
sfătuiește soțul:

- Dragu1 meu, 
ai pe față numai 
zgârieturi. Ar fi

cazul să-ți cumperi o lamă 
nouă de ras!

- Dar de ce, nevastă? 
Dacă a fost bună pentru 
bunicul, pentru tata, e bună, 
neapărat, și pentru mine!...

© în frizerie intră 
primarul orașului. Era chiar 
a doua zi după anunțarea 
majorării taxelor locale.

- Știi dumneata cine 
sunt eu?, zise el așezându- 
se pe un scaun.

- Nu, domnule!
- Foarte bine! Atunci, te 

rog să mă bărbierești!

© O pereche de 
texani, în timpul unei 
excursii prin America Latină, 
văzură pe un zid obișnuita 
urare de bun venit: “Yankei, 
cărdți-vă acasă!”

- Vă rog să nu-i băgați în 
seamă și să-i iertați... 
oameni înapoiați... spuse 
jenat ghidul.

- Nu face nimic, amice, 
spuse vesel texanul. Nici noi 
nu-i iubim!

Culese și prelucrate 
de i. LEAHU

O poantă la Caleidoscop
- Gigele, voi ce-ați mâncat duminică?
- Păi, doamna învățătoare, noi am mâncat 

umbră de rată pe miros de varză...
\’

1

1

'jănă tee mai iaâă -a >...
Hai, iubito, la un cremeș, 
Ca să nu-mi mai zici avar, 
Până ne mai lasă Remeș 
Doi-trei lei în buzunar...

Hai să mai bârfim Guvernul 
Că-i hapsân, că e netot, 
Că ne-a pregătit Infernul, 
Iar de noi îl doare-n cot...

Să-l hulim pe președinte 
Și pe-ai lui fideli ciraci? 
Ar fi dinte pentru dinte 
Dar noi fi-vom tot săraci...

Dumitru HURUBĂ

Șnpte Phirese pentru 
șnpte fmți

Un film la gura 
sobei

"Musical", în tehnicolor - ci
nemascop 1954, “Seven Brides 
for Seven Brothers". O producție 
MGM în regia lui Stanley Donen, 
pe un scenariu de Charles 
Hackett după o nuvelă de S.V. 
Bennett, inspirată de povestea 
mitică a "răpirii Sabinelor" și 
muzica de Johnny Mercer.

La mijlocul sec. XIX, în 
Oregon Terri
tory la poalele 
Munților Stân- 
coși, într-un 
decor de o
rară frumusețe, este așezată o 
fermă în care trăiesc și mun
cesc șapte frați purtând pre
nume de la A - G (Adam, Ben
jamin, ... Dan... Gideon).

într-o zi, Adam (Howard 
Kell) aduce - spre surpriza tutu
ror, pe Jane (Jane Powell), fiica 
băcanului din orașul de “din
colo" de munte, cu care s-a 
căsătorit. Aceasta este con
fruntată cu o dezordine crasă, 
cumnați indisciplinați și cu 
comportări ce induc serioase 
carențe educative!

Fire energică, se pune pe 
“treabă" astfel încât, la ser
barea câmpenească din oraș, 
cei șapte frați sunt câștigătorii

concursului de cântece, dan
suri acrobatice și construcții de 
case din lemn spre invidia 
“orășenilor" care produc o 
încăierare de pomină!

în plus, frații celibatari se 
“aleg” și cu ... șase logodnice, 
ale căror părinți nici nu vor să 
audă de un posibil mariaj! Ieși
rea din "impas” e găsită de 

Adam, care le 
sugerează fra
ților să-și “ră- 
p e a s c ă ” 
logodnicele,

ceea ce se și întâmplă; plus o 
urmărire “ca-n filme" cu sania, 
blocată de o puternică avalanșă 
de zăpadă...

Jane este supărată de cele 
întâmplate și Adam se "auto- 
exilează” într-o cabană din 
munți. în fine, primăvara so
sesc la fermă tații însoțiți de 
ajutorul de șerif și preotul... în 
urma refuzului fetelor de a se 
reîntoarce acasă, preotul ... 
oficiază căsătoriile!

în sfârșit, revine acasă și 
Adam să-și vadă ... bebelușul. 
Premiera în România, în anul 
1961.

Adrian CRUPENSCHi
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FLUENTE
ORIZONTAL: 1) Preeminență dis

creționară proiectată-n absolut; 2) 
Destinul implacabil prevăzut cu sigu
ranță; 3) Stil sui-generis de a face 
pe... nebuna! - Fibră de cristal din 
recuzita hibernală; 4) Perturbație 
nedorită apărută pe glob - Excedent 
prioritar marcat de semnul crucii; 5) 
Pată purpurie pe un întins covor de 
aur - Asigurare verbală pentru drumuri 
scurte - Literat ad-hoc în dublă ipos
tază!; 6) Contact perimat cu seria- 
litatea muzicală - Specialitate autoh
tonă de pui la ceaun; 7) Sfere de 
gravitație ale complexului de interese 
- Punct culminant în arhitectura renas
centistă; 8) Apariție vaporoasă des
prinsă din oglindă - Genul scurt într-o 
ipostază enigmistă!; 9) Verigneta 
sonoră a cuvintelor din Panteonul 
Muzelor - Delimitare în spațiu cu 
rezonanță agrară; 10) Candidat incon
testabil la funcția de primar (pi.).

VERTICAL: 1) Haină de camuflaj pentru obrăz
nicia ofensivă; 2) Context definitoriu al unui diagnostic 
fără leac; 3) Ramură sui-generis a aceluiași arbore ge
nealogic - Clasice îndreptare pentru unii dezlegători; 4) 
Zvâcnit în zare pentru captarea atenției - Decor 
adecvat pentru feerii cu zâne; 5) Imensă negație 
suspendată în spațiu; 6) Fir călăuzitor în labirintul 
intrigilor - Barcagiul nopții vâslind pe râul ignoranței; 7) 
Crâmpei onomatopeic de cântec în surdină - Strop din 
băutura rămasă din pocale - Refugiul baloanelor 
scăpate de sub control; 8) Preeminent reprezentant al 
diplomației cu lustru - Comprimat lingvistic pentru 
ipostazele de revenire - Clinchet salvator cu destinație 
zoo; 9) Capitol delimitat din marele atlas al Terrei - 
Maratonistul unei probe dotatăVu trofee; 10) Produ
cători moderni de varii anvelope.

Vasiie MOLODEȚ
Dezlegarea careului "HIBERNALĂ" apărut in | 

ziarul nostru de sâmbăta trecută:
1) OCINĂ-ARIN; 2) BĂT-GERURI; 3) OMETIT- ■ 1 

MAN; 4) TI-ULIȚE-S; 5) NES-CĂNTA; 6) GELIV- | | 
RĂU: 7) R-ITARI-RP; 8) IST-CĂIUȚI; 9) PÂRTII- I I 
NUT; 10) ELAN-ABURI. J ,

1......Rf6
2. Dg7 mat

Controlul poziției: 
Alb: Rd7, Tf5, Nd, 
Cd6, Ch6, p:g6 
Negru: Rg7

II 
II 
II 
II

Soluția problemei 
din nr. 2291/19-20 
decembrie ‘98:
1. Ce6! R:d6
2. Dc7 mat
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SfeA Sâmbătă
VL--i. 6 februarie

TYR 1
7.00 Bună dimineața de 

la... lași! 9.05 Aladdin (d.a)
9.30 Ba dai Ba nu! (em. pt. 
copii) 11.00 Ouă de 70 
milioane de ani (f. SF SUA
1995) 13.30 Ecranul (mag. 
cinema) 14.30 Video- 
magazin 16.10 Rugby Irlanda 
- Franța 17.50 Star Trek (s)
18.55 Teleenciclopedia 19.45 
Săptămâna sportivă 19.55 
Doar o vorbă săț-i mai spun! 
20.00 Jurnal, meteo 20.30 
Prada (s. SF SUA ’95, ep. 3)
21.25 Știrile de sâmbăta asta 
(div.) 22.30 Viață particulară

TVR 2
7.00 Elisabeth R (s/r) 7.45 

M-am născut lângă Carpați! 
8.05 Dennis și cățelul Scărț 
(d.a/r) 8.30 Sporturi extreme 
(do) 9.00 Comorile lumii (do)
10.30 Documente culturale
11.25 TVR Cluj-Napoca 13.30 
Actualitatea culturală 14.00 
Charlie Chaplin (do) 14.50 
Bijuterii muzicale 15.35 Dennis 
și cățelul Scărț (d.a) 16.00 
Țiganca (s, ep 122) 16.45 
Santa Barbara (s) 18.00 
Handbal feminin Liga Camp.; 
Oltchim Rm. Vâlcea - 
Anagennisl Artas, Grecia (d, 

^Rm. Vâlcea) 19.00 Istorie,

Duminică 
7 februarie 
TVR I

7.00 Bună dimineața... de la 
Cluj-Napoca 8.30 Lumină din 
lumină 9.05 Donald Rățoiul 
(d.a) 9.30 Kiki Riki Miki (mag. 
pt. copii) 11.00 Viața satului 
13.00 Biserica satului 13.10 
Tezaur folcloric 14.30 Video- 
magazin 17.00 Super Gol Show 
-joc interactiv 18.10 Sabrina, 
vrăjitoare la 16 ani (s, ep. 18)
18.35 Serial de călătorii 
(do)19.30 Duminica sportivă 
20.00 Jurnal, Meteo 20.30 7 zile 
în România 21.00 Iubire 
veșnică (f. Italia/Germania 
1997, p. II) 22.35 Telesport 22.45 
D-na King, agent secret (s)

TVR 2
7.00 Prada (s/r) 7.50

izvorul dorului... 8.00 Desene 
animate (r) 8.30 Sporturi ex
treme (do) 8.55 Filmele 
săptămânii 9.00 Comorile 
lumii 9.30 A doua alfabetizare 
(r) 10.00 Repere vitale (r) 10.30 
Documente culturale 11.25 
TVR lașii 3.30 Creanga de Aur 
(do) 14.00 Charlie Chaplin (do) 
15.10 Din albumul celor mai 
frumoase melodii populare
15.35 Dennis și cățelul Scărț 
(d.a) 16.00 Țiganca (s, ep.

\123) 16.45 Santa Barbara (s,

La

LUNI
8 februarie
TVR I

13.00
14.10 
15.00 
16.00

12.05 TVR Craiova 
Mistere și minuni (s/r) 
Santa Barbara (s/r) 
Dosarele istoriei (r) 
Emisiune în limba maghiară
18.10 Nick Freno - Profesorul 
perfect (s. SUA 1996, p. 19)
18.35 Familia Simpson (s, ep. 
7) 19.00 Sunset Beach (s, ep. 
399) 19.55 Doar o vorbă săț-i 
mai spun! 20.00 Junal, meteo, 
ediție specială 20.50 Telesport 
21.00 Primul val (s, ep. 11) 
21.50 Teatru TV prezintă: 
Copacii mor în picioare 23.40 
Jurnalul de noapte. Sport 23.55 
Schi alpin CM: Proba de 
coborâre bărbați (d)

TVR 2
12.00 Sunset Beach (s/r) 

13.00 D-na King, agent secret (s/ 
r) 15.10 Limbi străine. Engleză
15.35 Dennis și cățelul Scârț 
(d.a) 16.00 Țiganca (s, ep. 124)
16.45 Santa Barbara (s) 18.00 
Care pe cărei (cs) 19.30 Schi 
alpin CM: Proba de coborâre 
bărbați (înreg.) 20.45 Mistere 
și minuni (s,e p. 18) 22.30 în

\fața pistei (dramă SUA ’95) 

memorie, recuperare 19.30 
Retro TV 19.50 Schi alpin 
Campionatele Mondiale: 
Coborâre bărbați 20.50 Teatru 
TV: „Frumoșii nebuni ai 
marilor orașe”

ANTENA 1
7.05 Hombres - războiul... 

(s/r) 7.55 Caracatița (s/r) 9.00 
Animal Show (s) 9.30 Mighty 
Max (s.da) 10.00 între prieteni 
(em. pt. tineret) 11.00 Poveștile 
prietenilor mei 11.30 Mileniul 
III (mag.) 12.00 100 grade Cel
sius (talkshow) 13.00 Magazin 
sportiv 14.30 Constelația ci
nema 15.00 PD James - Crime 
misterioase: Păcatul (f.p. 
Anglia ’96, p. III) 15.50 Burlacul 
(s. SUA 1997) 16.15 Serbările 
zăpezii 17.10 Pe cont propriu 
(s, ep. 21) 18.00 Uraganul (s, 
ep. 10) 19.00 Observator 19.30 
Sâmbete și zâmbete (div.) 
20.00 Nash Bridges (s, ep. 53) 
21.00 Adevărul despre soțul 
tău (dramă SUA 1997) 23.00 
Observator

PRO TV
8.30 Noile aventuri ale lui 

Superman (d.a) 9.00 Călătoriile 
lui Gulliver (d.a) 9.30 Legenda 
lui Wilhelm Tell (s, ep. 3) 11.00 
ProMotor 11.30 Am intâlnit și 
români fericiți 12.00 Acapulco 
Heat (s) 12.55 Știrile PRO TV 
13.00 Soțul și soția (s, ep. 27)
13.30 Bun de gură (s, ep. 9) 

ep. 765) 17.45 Un secol de 
cinema: Peter Lorre: Stăpâ
nul terorii 19.30 Clepsidra cu 
imagini 19.50 Sportmania
23.30 Concert de concerte

ANTENA I
7.00 Pe cont propriu (s) 

8.00 Spirit și credință 8.30 
Câinii de mare (d.a) 9.00 Teo 
și Mircea Șou 12.30 Asterix 
galul (f. da Franța ’67) 14.00 
Duminica în familie (mag.) 
18.00 Uraganul (s, ep. 11) 19.00 
Observator 19.30 Reporter TV 
Vouă 19.40 Damon (s. SUA 
1998, ep. 9) 20.00 Crimă în 
paradis (dramă SUA 1990)
21.45 TeleEurobingo Show (cs)
22.45 Agenția de presă 22.50 
Serbările zăpezii 23.50 
Inocenți cu mâini murdare 
(thriller Germania/Franța/ltalia 
1975) 1.30 Abe Lincoln (f. 
biogr. SUA 1940)

PRO TV
9.00 Super Abracadabra / 

Fiica oceanului (s, ep. 8) 11.00 
Marile destine ale secolului XX 
(do, ep. 5) 12.00 Profeții despre 
trecut 12.55 Știrile PRO TV 13.00 
O propoziție pe zi 13.05 Soțul 
și soția (s,e p. 28) 13.35 Bun 
de gură (s, ultimul ep.) 14.00 
Chestiunea zilei 15.00 Benny 
Hill (s) 15.30 Echipa mobilă 
16.00 Al șaptelea cer (s, ep. 
54) 17.00 Buffy, spaima vam-

ANTENA 1
10.00 Știri 10.15 Agenția de 

presă (r) 10.20 Cafea cu parfum 
de femeie (s) 11.20 Războiul 
dintre noi (dramă Canada 1995) 
14.00 Știrile amiezii 14.30 
Foișorul de foc (talkshow)
15.30 Dallas (s, ep. 166) 16.30 
Știri 17.00 Trei destine (s, ep. 
85) 18.00 Uraganaul (s, ep. 12) 
19.00 Observator 19.30 Marius 
Tucă Show 21.00 Pericol 
iminent (s, ep. 22) 22.00 Viitorul 
începe azi (s, ep. 44) 23.00 
Observator 23.30 Agenția de 
presă 23.35 Cuiul din pantof 
(talkshow)

PRO TV
7.00 Bună dimineața, PRO 

TV e al tăul 9.10 Tânăr și 
neliniștit (s/r) 10.00 Iubire 
adevărată (f/r) 12.0 The
Pentinent (dramă SUA 1988, p. 
I) 12.55 Știrile PO TV 13.00 The 
Pentinent (p. îl) 14.30 Suflet de 
femele (s) 15.15 Tânăr și 
neliniștit (s) 16.00 Cărările 
iubirii- (s) 17.0 Știrile PRO TV / O 
propoziție pe zi 17.30 Dreptul 
la iubire (s) 19.30 Știrile PRO 
TV 20.30 Queens Logic 
(co.SUA ’91) 22.15 Știrile PRO 
TV 22.20 Chestiunea zilei 22.30 
Seinfeld (s, ep. 171) 23.00 

14.00 Alo, Generația PRO 16.15 
Lumea filmului (mag.) 17.00 
Profashion (mag.) 17.30 Knight 
Rider, supercomando (s, ep. 
9) 19.30 Știrile PRO TV 20.00 
Specialiștii (s, ep. 21) 21.00 
Academia de poliție (s, ep. 23)
21.55 Știrile PRO TV Știrile 
sportive 22.00 Născut învin
gător (dramă SUA ’94)

ACASĂ
8.30 Te iubesc (s/r) 9.00 

Dragostea nu moare (s/r) 10.00 
Lovitura (f/r) 12.25 Ca la mama 
Acasă (r) 12.30 Ultima vară (s/ 
r) 13.15 Căsuța poveștilor (d.a/ 
r) 13.45 Dragoste și putere (s/ 
r) 14.45 Misterioasa doamnă 
(s/r) 15.30 Acasă la Mirabela 
Dauer 16.00 Celeste sempre 
Celeste (s, ep. 2) .16.45 
Guadalupe (s, ep. 114) 17.30 
Ultima vară (s, ep. 62) 18.25 Ca 
la mama Acasă 18.30 
Dragostea nu moare (s, ep. 53)
19.25 Dex, mascatul (d.a) 20.00 
Dragoste și putere (s) 20.45 
Misterioasa doamnă (s, ep. 
159) 21.30 Marile procese și 
crime (do) 22.00 Fotbal Camp. 
Spaniei (d)

PRIMA TV
7.00 Mecanica distractivă 

(s) 9.00 Justițiarii (d.a) 9.30 
Nemuritorul (d.a) 10.00 Tia și 
Tamera (s) 10.30 Malcolm și 
Eddie (s) 12.00 Apel de ur
gență 13.00 Motor (magazin 

pirilor (s) 18.00 Beverly Hills 
(s, ep. 159) 19.00 Prețul 
corect (cs) 20.00 Ally McBeal 
(s, ep. 23) 21.00 Regele mai
danelor (dramă SUA ’93) 22.55 
Știrile PRO TV Știrile sportive 
23.00 Un detectiv cu greutate 
(thriller SUA/ltalia ’93)

ACASĂ
7.00 De partea legii (r) 8.15 

Marile procese și crime (do/r) 
9.00 Dragostea nu moare (s/r) 
10.00 David Copperfield (f/r) 
12.00 Sport la minut - știri 
sportive 14.00 Golazo - 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
17.55 Fotbal american 18.25 
Săptămâna lui... 18.30 
Dragostea nu moare (s, ep. 54)
19.25 Căsuța poveștilor: Dex, 
mascatul (d.a, ep. 13) 20.00 
Fotbal Campionatul Spaniei 
(d) 22.30 Jane Eyre (dramă 
SUA 1944)

PRIMA TV
7.00 Mecanica distractivă 

(s) 7.30 Campionul (s) 8.00 
Dragonii zburători (d.a) 8.30 
Prințul Valliant (d.a) 9.00 Jus
tițiarii (d.a) 9.30 Nemuritorul 
(d.a) 10.00 Tia și Tamera (s)
10.30 Malcolm și Eddie (s) 
11.00 Gregory Hines Show (s)
11.30 Lumea lui Dave (s) 12.00

Știrile PRO TV / Profit 23.30 
Audiența națională (talkshow) 

ACASĂ
7.00 Celeste sempre 

Celeste (s/r) 7.45 Guadalupe (s/ 
r) 8.30 Acasă la Mirabela Dauer 
(r) 9.00 Dragostea nu moare (s/ 
r) 10.00 Jane Eyre (f/r) 11.55 Ca 
la mama Acasă (r) 12.00 De 
partea legii (s/r) 12.45 Ultima 
vară (s/r) 14.00 Dragoste și 
putere (s/r) 14.45 Misterioasa 
doamnă (s/r) 15.30 Te iubesc 
(s,e p. 113) 16.00 Celeste 
sempre Celeste (s, ep. 3) 16.45 
Guadalupe (s, ep. 115) 17.30 
Ultima vară (s) 18.30 Dragostea 
nu moare (s, ep. 55) 19.25 Dex, 
mascatul (d.a) 20.00 Dragoste 
și putere (s) 20.45 Misterioasa 
doamnă (s, ep. 154) 21.30 
Surorile (s, ep. 36) 22.30 Body 
Double (thriller SUA 1984)

PRIMAT'/
7.00 Prima oră (mag. 

matinal) 10.00 Sport Magazin 
(r) 12.00 Misterele din New 
Orleans (s) 13.00 Știri 13.10 
Atingerea îngerilor (s) 14.05 
Celebri și bogați (s) 15.00 
Maria Mercedes (s, ep. 52) 
16.00 Știri 16.10 Tia și Tamera 
(s, ep. 50) 16.35 Malcolm și 
Eddie (s, ep. 50) 18.00 Știri,

auto) 13.30 Sport Magazin^ 
15.00 Călătorii în lumi 
paralele (s, ep. 1) 16.00
Pământul: Bătălia finală (s, 
ep. 11) 17.00 Super Jerry 
Springer Show 18.00 Știri
18.30 Camera ascunsă (ep. 
72) 19.00 Detectivi de elită 
(s, ep. 16) 20.00 Nopți în 
Harlem (co. SUA ’89) 22.00 
Real TV 22.30 Știri

HBG>
10.00 Războiul fiarelor 

(d.a.): “Legea junglei”
11.15 Flash (f.a., 1998) 12.45 
Nopți albe în Seattle (co. 
romantică, 1993) 14.30 
Ostatici ostili (co., 1994)
16.15 Ultima decizie
(thriller, 1996) 18.30
Evadare din Absalom (f.a. 
1994) 20.30 Vremea
răzbunării (dramă, 1996) 
23.00 Dracula: Un mort 
iubăreț (co., 1995) 0.30 
Clubul vrăjitoarelor 
(thriller, 1996)

PRO TV - DEVA
08.00-08.30 “No comment” 

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

ANTENA 1-DEVA
09.50-10.00 Știri (r) 10.00- 

24.00 Antena 1 București

Legături de familie (s)''
12.30 Povești de iubire 
14.00 Cinemagia 14.00 Pier
derea inocenței (dramă 
SUA 1996) 16.00 Impostorul 
(co. Franța/SUA 1991) 18.00 
Știri 18.30 Camera ascunsă 
(ep. 73) 19.00 Detectivi de 
elită (s, ep. 17) 20.00 Reac
ție în lanț (dramă Canada 
’90) 22.00 Frasier (s, ep. 21)
22.30 Știri 23.00 Fotbal 
Anglia 24 (înreg.)

HBG>
10.00 Răpirea (co., 1996)

11.30 Viața în roz (dramă, 
1997) 13.00 Vreau capul lui 
Mavis Davis (co, 1998) 14.45 
Asasini cibernetici (f. SF,
1996) 16.30 O vară printre 
prieteni (f.a., 1997) 18.15 
Necruțătorul (w., 1992)
20.30 Joc în doi (thriller,
1997) 22.00 Bogus (co., 
1996) 0.00 Limbajul trupului 
(thriller, 1995)

PRO TV - DEVA
07.40 -08.00 Desene ani

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

ANTENA l-DEYA
08.30-09.00 “Plai de cânt 

și dor” 09.00-24.00 Antena 
1 București j

Meteo, Sport ^.OO^ 
Detectivi de elită (s, ep. 18) 
20.00 Camera ascunsă 
(div., ep. ,74) 20.30 Destine 
paralele (dramă SUA 1989) 
22.00 Poză la minut (s, ep. 
11) 22.30 Știri 23.00 Fotbal 
Anglia 24 (înreg.)

HBG>
10.* Mizerabilii (dramă 

romantică, 1995) 13.00 în 
pași de dans (co. romantică, 
1995) 14.45 Geronimo (w. 
1997) 16.45 Lacul lebedelor 
(d.a., 1994) 18.15 Hărțuire 
sexuală (dramă, 1994) 20.30 
Aventurile lui Huck Finn (f.a., 
1993) 22.15 Accidentul 
(dramă, 1997)

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 

ANTENA l-DEVA 
■ 16.30-17.00 Sportul hune- 

dorean 17.00-17.50 Antena 1 
București 17.50-18.00 Știri locale 
18.00-24.00 Antena 1 București^/

Perioada 6-8 februarie

O Berbec
Vă puteți aștepta la o 

perioadă liniștită, dacă vă 
alegeți prietenii cu grijă. 
Noroc la jocurile loto. 
Duminică, neliniște; 
găsiți-vă o ocupație sau 
călătoriți câteva zile. La 
slujbă, luni, vorbiți cât mai 
puțin, nu vă spuneți 
secretele căci faceți o 
mare greșeală. Este 
valabil și pentru starea 
materială.

O Taur
Veți fi veseli, volubili și 

destinși. Viața particulară 
ia o întorsătură favorabilă. 
Amânați călătoriile lungi. 
Fiți prudenți cu criticile 
pentru a nu avea conflicte. 
Aveți noroc în dragoste. 
Luni, acordați atenție 
semnalelor organismului 
dv. Este bine să vă faceți 
timp pentru odihnă și 
excursii. în profesie multe 
planuri se pun în mișcare 
încet dar sigur.

O Gemeni
Veți fi implicat în 

situații dificile, fără a avea 
vreo vină. Doamnele nu își 
vor vedea planurile 
realizate deși au făcut 
eforturi. Duminică e mai 
bine să nu vă apucați de 
lucru căci nu veți avea 
succes. Luni sunteți 
neliniștit, lipsit de chef 
pentru că pe plan 
profesional lucrurile nu 
merg bine. Vă trebuie 
răbdare. Cauza constă în 
gesturile necugetate pe 
care le-ați făcut în trecut.

O Rac
Sfârșit de săptămână 

excelent. Vă veți îndrepta 
atenția spre viața 
particulară. Fetele 
nemăritate, din zodia 
Racului, nu trebuie să*și 
facă griji în ce privește 
singurătatea. Duminică 
puteți ajunge în anturajul 
unor oameni interesanți, 
puteți trăi o frumoasă 
poveste de dragoste, 
încercați să păstrați 
relația ce tocmai s-a 
înfiripat. Luni, o zi 
capricioasă, fără chef de 
lucru.

O Leu
Familia dv. necesită 

multă atenție; nu vă 
neglijați partenera. 
Duminică vă străduiți să 
puneți capăt unor afaceri 
pentru a vă crea timp 
liber. Puteți obține un 
avantaj datorită
cunoștințelor dv. Sunteți 
norocos în privința 
tranzacțiilor financiare.

O Fecioară
Realizări în activitatea 

profesională. Aveți idei 
curajoase în legătură cu 
munca și cu căsătoria dv., 
dar rezultatul nu-i pozitiv. 
Partenerul a renunțat să 
se mai “laude” cu 
aventurile sale, fiți precaut 
să nu-l cuprindă 
plictiseala. Există tehnici 
utile și eficiente în 
dragoste pe care trebuie 
să le învățați. Luni, aveți 
speranțe mari dar se vor 
irosi. Sunteți mai fascinat 
de muncă decât de 
sentimente.

O Balanță
Zi favorabilă, vi se 

oferă posibilități bune; 
nu ezitați să le alegeți. 
Veți trăi o mare poveste 
de dragoste. Duminică, 
aveți grijă să nu pierdeți 
controlul asupra eve
nimentelor. Răuvoitorii 
se vor implica într-un caz 
neplăcut. Luni, încercați 
să recuperați pierderile. 
Greșiți crezând că banii 
sunt totul. în viața 
particulară va fi totul cum 
doriți.

O Scorpion
Sunteți într-o dispo

ziție bună, vă înțelegeți 
perfect cu partenerul. 
Ideile dv. uimesc 
anturajul și timpul este 
de partea dv. Perspective 
noi în situația financiară. 
V-ați săturat de 
monotonie și veți merge 
chiar singur la petreceri 
dacă nu reușiți să vă 
convingeți partenerul. 
Luni sunteți într-o stare 
perfectă, în viața 
particulară domnește o 
stare de armonie.

O Săgetător
Succese spectacu

loase în situația dv. 
pecuniară. Contacte 
utile, a căror împlinire va 
atinge apogeul. Dumi
nică, puteți pune în 
aplicare cele studiate. Se 
vor destinde tensiunile 
generate de rude. Luni, 
stare de neliniște și veți 
recurge la atacuri 
permanente. Veți fi posac 
întreaga zi, dar veți 
depăși obstacolele.

O Capricorn
Aventură amoroasă, 

dar relația s-ar putea să 
nu funcționeze. Trebuie 
să aveți curaj, să vă 
învingeți neîncrederea. 
Duminică exagerați cu 
mâncarea. Atenție, fiți 
ponderat căci vă pri- 
mejduiți buna dispoziție. 
Luni, o zi bună, dar nu vă 
obosiți partenerul cu 
problemele dv. de la 
serviciu.

3 Vărsător
Cei născuți în prima 

decadă trec relativ ușor 
peste obstacole, cei din 
a doua decadă vor fi mai 
imprudenți. Duminică, 
persoana iubită este 
înflăcărată și așteaptă o 
atitudine similară din 
partea dv. Ar trebui să 
puneți accent pe 
calitate. Luni, aveți grijă 
de lucrurile de valoare, 
nu cheltuiți necumpătat.

□ Pești
Doamnele din 

această zodie să nu 
facă excese. Ați avut în 
ultimul timp multe 
obstacole pe care le- 
ați trecut cu mult curaj 
și dinamism. Este 
timpul să puneți capăt 
unei mai vechi dispute 
cu un amic. Luni, 
greutăți pe plan 
profesional. Nu vă 
pierdeți luciditatea, 
căutați soluția cu 
calm. Sfătuiți-vă cu 
colegii înainte de a 
începe o nouă afacere.
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• Federalcoop angajează bru
tari pentru secția de brutărie Certej. 
Relații suplimentare la sediul din 
Deva, str. 1 Decembrie, nr. 14, tel. 
214531 (6357)

COMEMORĂRI

VANZAR1 
CUMPĂRĂRI

• Vând garsonieră, parter. 
Deva tel. 227250.

• Vând apartament 2 camere, 
parter, cu spațiu comercial ame
najat și dotat, preț negociabil. Tel. 
623934,.după orail7. (6247)

• Vând casă în Mintia și semi
remorcă pentru Dacia, înmatri
culată, nouă, plus Dacia 1100, cu 
CI. Tel. 622476 (8872)

• Cumpăr apartament 2 camere, 
decomandate, neamenajat, în zona 
pieței sau cartier Progresul. Ofer 
60.000.000, negociabil. Informații 
tel. 215585 (6186)

• Vând apartament 2 camere 
Hunedoara, str. Traian, bl. U4, 
parter, 30.000.000 lei. Telefon 
227510.(6364)

• Vând apartament 2 camere, 
confort 1, etaj II, Simeria, Piața Unirii, 
apartament 2 camere, etaj 1 (zona 
pieței), Deva. Tel. 260308, orele 15- 
17,260305,233473.(7778)

• Vând autodubă Iveco Turbo 
Daily 35-10,3,51,10 mc, Diesel, 
axă dublă spate, preț 110Q.0 DM. 
Tel. 216043,092 281558 (6242)

• Vând tractor-445, cu sau fără 
utilaje, Sanatoriul TBC Geoagiu, nr. 
15.(6902)

• Termoprofil SRL Orăștie 
comercializează ghips carton, 
Structură galvanizată și 
accesorii montaj, rigips Austria, 
vată minerală Tel Austria, tavan 
decorativ Donn, cu structură de 
montaj, spumă poliuretanică, Den 
Braven Olanda. Tel. 092/740048, 
tel/fax 054/243557(6901)

• S.C. TERMOSANITARA 
vinde la preț avantajos centrale 
termice, boilere, calorifere, țeavă 
XLPE, fitinguri, robineți. NOU: 
centrale de apartament (cameră 
închisă, evacuare forțată). Infor
mații str. Dorobanților, nr. 12, 
Hunedoara, tel. 092/701072. 
(4246)

• Vând fân. Informații la tel. 
712143, Hășdat, nr. 26, Hunedoara. 
(4248)

•Vând SRL înființat în decem
brie 1994, fără activitate. Tel. 092/ 
725821 (3397)

DIVERSE

• Soția Diana Felicia și 
cumnata Corina continuă 
să deplângă trecerea în 
neființă, în urmă cu un an, a 
dragului lor

ÎNCHIRIERI

• Oferim spre închiriere spațiu 
comercial pentru depozit 50 mp, 
plus curte. Deva, tel. 215485.

• Caut apartament 2 camere, 
mobilat, cu frigider, aragaz. Tel. 
234410.(6250)

• în conformitate cu Legea nr. 
137/1995, Asociația Familială 
“lancu Tinel" Deva anunță 
începerea demersurilor pentru 
obținerea acordului de mediu 
pentru depozitul de materiale de 
construcții din cadrul SC Devii SA 
Deva. Eventualele sesizări se 
depun la sediul APM Deva, str. 
Aurel Vlaicu, nr. 25. (6245)

• Primăria orașului Hațeg 
organizează licitație publică în 
data de 2 martie 1999, ora 10, în 
vederea închirierii pe o perioadă 
de cinci ani a unui teren în 
suprafață de 45 mp, situat în 
orașul Hațeg, str. Munții Retezat, 
bloc 5, pentru realizarea a trei 
garaje provizorii conform docu
mentației de urbanizare. Prețul 
minim de pornire a licitației este 
de 1000 lei/mp. Documentația 
pentru licitație se obține de la 
sediul Primăriei Hațeg, biroul ur
banism. Ofertele se pot depune 
până în data de 01 martie 1999. 
ora 14. la sediul Primăriei ora
șului Hațeg. (3164)

COSTEL BÎRLA

/ 
/
/
/
/
/

/
/

/
/
/
/

"Pe*4a Taw aw"<&f Jtdw \ 
f / "Fio hum ” SPl Deva '
în calitate de unic distribuitor \ 

pentru județul Hunedoara vă invită * 
începând cu data de 08 02 1999 la 
depozitul central de vinuri, situat în ' 
Deva, pe strada Depozitelor, nr. 11 (în V 
cadrul SC "Retezatul" SA- fosta ICRA), y 

Toate sortimentele din renumitele 
vinuri de Jidvei sunt acum la ' 
dispoziția dv!

Relații la telefoanele: 227536, 092- 
341452, tel/fax: 226388

• Vând autobuz RD 109 cu piese j 
schimb, preț negociabil, Brazi, nr. I 
15, comuna-Râude Mori. (3165)

• Vând tractoare 28,445, 650 
CP, românești și nemțești, cu con
tract și factură fiscală și alte utilaje. 
Tel. 094/290150 (3163)

• Vând oțel beton <j> 6 = 2965 și 
4> 8,10,12 = 2805 lei/kg. Tel. 213637, 
092 348200 (6975)

• Vând calculatoare 486, se
cond hand, asigur service, instalări 
programe,upgrade, depanări. Tel. 
211798 (10-20) (6988)

• Cumpăr celulare GSM de
fecte, sparte sau codate, even
tual repar sau decodez. Tel. 094 
859958(6204)_______________

• Vând calculatoare, imprimante 
second hand. Tel. 226644 sau 092 
724435 (6692)

•Vând fân 10 tone. Tel. 283181, 
zilnic orele 8,30 - 20. (6223)

• Vând dezmembrat VW Passat 
Diesel, talon, mașină și motor. Tel. 
232769 (6403)

• Vând două vad, bune de lapte. 
Bîrcea Mică, nr.27, fam. Furca. 
(6243)

OFERTE DE 
SERVICII

• Societate comercială anga
jează agenți comerciali. Tel. 234283 
(6991) ___________________

• Angajez vânzător-ges- 
tionar pentru magazin electrice. 
Tel. 094 611365,8-16. (6239)

• Efectuez transport cu auto
camion 10tone, intern. Tel. 223291, 
620690 (6249)

• Evaluator efectuez evaluări 
de societăți comerciale și evaluări 
la HG 983/dec.98. Relații supli
mentare la tel. 214531 și 212167 
(6358)

• Executăm lucrări de construcții, 
acoperișuri, prețnegodabil. Cumpăr 
betonieră. Tel. 221870.

• Pierdut certificat înmatri
culare societate, autorizație de 
funcționare Primăria Hunedoara, 
certificat de înregistrare fiscală 
nr. 3557015. facturi de la nr. 
507529 la 507550 jhitantier de 
la nr. 483664 la 483700, CEC în 
numerar de la 288074 - 288075, 
dosar borderou transport 1995- 
1998, foi parcurs din 1.06.98 - 
23.11.1998, ștampilă unitate, 
ștampilă secție, aparținând SC 
Agro DD SRL Deva. Se declară 
nule. (6244)

• Pierdut carnet de student pe 
numele Voroneanu Manus. îl dedar 
nul. (4247)

• Pierdut legitimație și carnet de 
student pe numele Midea Ciprian. 
Le declar nule. (3396)

Nu te vom uita niciodată!

• Un gând pios și amintire 
veșnică celui care a fost un 
om deosebit

COSTEL BÎRLA
la împlinirea unui an de la 
tragica sa dispariție. Frații, 
cumnații și nepoții din 
Deva, Bistra și Oradea. 
Dumnezeu să-l odih
nească!

• în 8 februarie se împli
nesc 3 ani de la trecerea în 
eternitate a bunului și dra
gului nostru

IONICĂ

ROMHOLZ SRL
Firmă Mixtă Germano-Română

Durerea pierderii tale ne 
copleșește la fel de tare și 
acum, iar dragostea noastră 
pentru tine este dincolo de 
timp și hotarele vieții. Familia 
Bucur. (6253)

SC SIBIANA SA Sibiu
Prin SC EMMA IMPEX SRL Deva

Oferă la preț de producător următoarele produse:
G brânza burduf;
O brânza topită

(baton 1OO g, cutii 140 g);
O cașcaval.

Comenzi și informații la telefoane 223481; 
092/288108.

Importantă firmă de confecții

E> Anunfă organizarea LICITAȚIEI pentru 
amenajarea spațiului din Brad (Depozit Gară 
CONSUMCOOP) în vederea executării

• Cumpăr piese de mobilier
vechi, peste 80 ani, ceasuri, 
tablouri, argintărie, statuete, 
diferite piese decorative, 
vechi. Tel. 056/184728, 092/ 
397184(6246)______________

• Vând și montez parbrize, 
Deva, Dragoș Vodă, 14, tel. 226075 
(6161)

• Vând televizor color Daewoo, 
nou, teletext, diagonala 55, garanție, 
preț magazin 6 milioane, preț 
vânzare 3,5 milioane, video re
corder Megavision, preț 1,3 mili-
oane. Tel. 213045 (6248)

• Patiserie, cofetărie în lichidare 
vinde convenabil accesorii labo
rator, mese, rafturi inox, malaxor, 
tăvi etc., ambalaje bere, pepsi, 
mese, scaune. Tel. 213045 (6248)

• Viagra, 120.000, spray con
tra ejaculării rapide 159.000, 01/ 
6376273, 092/342628, 092/ 
342629. (OP)

• Vând orice telecomandă 
pentru televizor (125.000 lei), 
video, satelit. 092/368868. (MP)

• Vând spațiu comercial și 
mașină tricotat circulară (trening, 
indispensabili), Orăștie, tel. 241238. 
092/538874(4148)

Vinde gatere fixe și mobile proveniență Germania

* Second-hand 27.500 DM

* Noi 39.900 DM

* Alte utilaje pentru prelucrarea lemnului

ALBA IULIA, tel/fax: 058/815144, 
tel.mobil: 094/878225; 018591009

Distribuitor autorizat
PHILIP MORRIS

ANGAJEAZĂ AGENȚI 

COMERCIALI
('Cerințe?) experiență în vânzări, permis de 

conducere.
^Oferim?) salariu atractiv mașină de serviciu.

C.V. se va depune până la data de 
12.02.1999, !a sediul din Deva str. Horia. nr.97

lucrărilor de reparații: construcții, 
instalații electrice, termice, de ridicat și 
aer comprimat.

Licitația va avea loc în data de 12.02.1999, 
ora 11, la sediul Consumcoop Brad - Piața 
Avram lancu, bloc 32, telefon 651872.

E> De asemenea, ANGAJEAZĂ ingineri 
textiliști pentru secția Brad, dornici să se 
realizeze în carieră.

Informații la telefon 094/617919, între orele 
16-18.

SC CORATRANS SA
Deva

•
 un autobuz RD 111 si un 

autobuz IlfflRUS 255.
Relații la telefon 054 - 216139.

Consiliul de administrație al SC “CORA” SA 
Hunedoara

Datorită schimbării structurii acționariatului, 
la solicitarea SC "MARBENCOM" SRL 

Convoacă ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR pentu 
data de 15.02.99, ora 16, 

la Unitatea nr.44 "LUX" Hunedoara.
Ordinea de zi a Adunării Generale este următoarea:

1. Schimbarea vechiului Consiliu de Administrație și alegerea noului Consiliu de 
Administrație;

2. Schimbarea vechii comisii de cenzori și alegerea noii comisii de cenzori;
3. Stabilirea indemnizației directorului general, a membrilor Consiliului de Administrație și a 

cenzorilor;
4. închirierea spațiilor comerciale;
5. Dezmembrarea și vânzarea de active;
6. Discutarea în vederea obținerii unui acord de principiu privind divizarea societății;
7. Diverse.
în cazul în care Adunarea Generată a Acționarilor nu va fi statutar constituită, se va 

reprograma in data de 16.02.1999, ora 16, !a Unitatea nr.44 "LUX"Hunedoara.
informații suplimentare !a sediu! societății din bdul Dacia, nr. 9, bt.A 1-2, tel/fax 054/ 

712244.
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Pe marginea unei conferințe de presă

Banii Guvernului au râmas 
neconsumati

Grupul de Pompieri 
“lancu de Hunedoara”

Conferința de presă or
ganizată la sediul Consi
liului județean Hunedoara 
joi, 4 februarie a.c., a adus 
câteva elemente de interes 
în privința activității acestei 
Instituții în anul trecut pre
cum și în privința direcțiilor 
principale de acțiune pen
tru 1999. Printre probleme
le care ne-au atras atenția 
se află și cea referitoare la 
fondurile alocate de către 
Guvernul României pentru 
cei afectați de inundațiile 
din anul trecut. Președin
tele CJH, dl. Gheorghe 
Barbu, a menționat că pri
ma evaluare a pagubelor 
făcută în timpul inundațiilor 
a fost de 5,7 miliarde de 
lei. Ulterior s-a făcut o nouă 
evaluare, ajungându-se la 
un nivel total de 2,15 mili
arde lei. Deși suma inițială

a fost deblocată de la bu
get, numai 1,7 miliarde lei 
au fost cheltuiți efectiv pen
tru ajutorarea celor sinis- 
trați. Conducerea Consiliu
lui județean a solicitat ca 
fondurile rămase să poată 
fi folosite pentru finanțarea 
unor lucrări de reparații de 
drumuri, poduri și pentru 
lucrări de întărire a malu
rilor în zonele cu grad 
mare de risc. Din nefericire, 
acest lucru nu a fost accep
tat și ca urmare mai bine 
de 4 miliarde de lei s-au 
întors în Trezoreria statului.

O problemă foarte im
portantă, este lipsa banilor 
alocați Consiliului jude
țean. Noua Lege a finan
țelor publice locale, care 
intră în vigoare începând 
cu acest an, reglementează 
împărțirea banilor între con

siliile locale și CJH. Așa du
pă cum susținea dl. Gheor
ghe Barbu, orașele, muni
cipiile și comunele pe teri
toriul cărora se află agenți 
economici mari sunt într- 
adevăr avantajate de către 
noua lege, însă în județul 
Hunedoara sunt mai bine 
de 50 de comune care vor fi 
puse în imposibilitatea de 
a funcționa din lipsa bani
lor. Nici chiar cele 21 de 
miliarde de lei prevăzuți în 
Legea bugetului din acest 
an pentru reechilibrări nu 
vor ameliora cu mult situa
ția respectivelor comune. 
Lipsa banilor este și cauza 
pentru care multe din lu
crările de investiții vor fi sto
pate. Deși în bugetul pe 
acest an se prevede ca 
procentul rămas consiliilor 
județene din impozitele în

casate să fie de 15% (nu 
doar 10% cât prevede Le
gea bugetelor locale), iar 
cel al primăriilor să se re
ducă de la 40% la 35%, su
mele ar fi insuficiente pen
tru județul Hunedoara.

Dl Barbu a făcut câteva 
precizări și în privința situa
ției alimentării cu apă a 
Văii Jiului. în cele mai multe 
localități alimentarea cu 
apă se face câte 18-20 de 
ore pe zi. Desigur că vechi
mea rețelelor conduce la 
dese întreruperi în unele 
zone pentru lucrări de repa
rații. De altfel, CJH poate 
conta pe unele fonduri din 
exterior alocate tocmai 
pentru îmbunătățirea siste
mului de apă-canal din 
Valea Jiului.

Andrei NISTOR

al județului Hunedoara
C Anunță

în baza HG nr.63/94 republicată, modificată și 
completată prin HG nr.224/96 și HG nr.446/96 precum 
și a Normelor metodologice nr.45184/96 modificate 
prin Normele metodologice nr.47735/19.11.96 ale MF, 
la data de 11.02.1999, ora 10, va avea loc selecția de 
oferte de preț pentru: pâine, brânză - telemea de vaci, 
carne de porc in carcasă, fără slănină, și preparate 
din carne (salam de vară) în vederea achiziționării.

Prețurile din oferte vor conține inclusiv TVA, iar 
transportul produselor se va face prin grija dv la sediul 
unității noastre.

Ofertele se vor depune in plic sigilat la sediul 
unității noastre din municipiul Deva, str. G. Coșbuc, 
nr.26, până la data de 10.02.99, ora 15.

Informații suplimentare se pot obține la telefoanele 
214220, 214221, interioare 113, 133 sau 134.

Banco Generala de Credit /i Promovare 
BnniCCOOP sn. Sucursala llunedoara-Deva 

Vinde la licitație publică următoarele:
1. Chioșc aluminiu, pardoseală betonată, suprafață 79 mp, situat pe platforma 

din fața Halei Obor, municipiul Hunedoara. Preț pornire: 80.000.000 lei.
2. Chioșc aluminiu cu platformă betonată, suprafață 80 mp, subsol beton 

cu suprafața de 120 mp, situat în str.. M. Viteazu, municipiul Hunedoara 
(stație autobuz). Preț pornire: 120.000.000 lei.

3. Chioșc aluminiu format din 2 corpuri, platformă betonată, amplasat în 
municipiul Hunedoara, stația de autobuz Centrul vechi. Preț pornire; 
80.000.000 lei.

-4. Refrigerator Premix 31202 PX - 1 buc. Preț pornire: 8.000.000 lei.
5. Vitrină frigorifică hexagonală - 1 buc. Preț pornire: 14.000.000 lei.
6. Ladă frigorifică Gram IG 605 - 1 buc. Preț pornire; 8.000.000 lei.
7. Vitrină orizontală Dallas 1200 VENT -1 buc. Preț pornire: 12.000.000 lei.
8 Vitrină Super Dallas 1800 VENT - 1 buc. Preț pornire; 12.000.000 lei
9. Colțar Dallas AAP 80 - 1 buc. Preț pornire: 12.000.000 lei.
Licitația va avea ioc în data de 11.02.1999, ora 11, ia sediul Bankcoop - 

Banca Generală de Credit și Promovare - agenția Hunedoara.
Informații suplimentare la telefoane 227951. 226292, int. 322.

cotbal Vena Beva-UTA
Sâmbătă, de la ora 

11,00, iubitorii fotbalului din 
Deva pot viziona o partidă 
amicală de verificare pentru 
returul campionatului '98-99 
din Divizia B, dintre Vega- 
UTA, o echipă simpatizată 
de multi deveni. (S.C.)

farmacii de serviciu
în zilele de 6-7 febru

arie de gardă, în municipiul 
Deva, este farmacia “Unu" 
din Piața Victoriei, nr.3.

La Hunedoara, în ace
lași interval de timp, va 
funcționa farmacia “Diana" 
din zona stadion, b-dul 
Dacia, blocGI. (E.S.)

■ Precizare
Ne cerem scuze citi

torilor din Brad al ziaru
lui nostru pentru regre
tabila eroare apărută în 
numărul 2321.

FIRST ROMANIAN 
DISTRIBUTION SRL

Firmă canadiană, distribuitor național al produselor
LIBERO, LI BRESSE, ZEWA, NESTLE

Angajează Operator calculator
Condiții: experiență în lucrul pe calculator, studii 

minimum medii, vârsta maximă 32 de ani, 
disponibilitate pentru program prelungit, cunoașterea 
programului WIZCOUNT constituie un avantaj.

Se oferă un pachet salarial atractiv și muncă 
într-un colectiv în dezvoltare.

Trimiteți CV până cel târziu luni, 15.02.1999, la 
tel/fax: 055/225229.

S.C. DGN Distrigaz Nord SJ1. 
Tg. Mureș - Sucursala Deva 

organizează la sediul Sucursalei Gaz Metan 
Deva licitație pentru vânzarea mijloacelor fixe 
aprobate pentru casare, în data de 16.02.1999. 
Licitația se va repeta în datele de 23.02. 1999 și 
08.03.1999 până la epuizarea listei.

Informații zilnic între orele 7-15 la Sediul 
Sucursalei Deva, str. E. Gojdu, nr. 85, telefoane 
227091,227090, interior 111.

[ SMAEA MEDfULUi
• Poluanții gazoși anali- 
| zați (dioxidul de azot, dioxi- 
| dul de sulf, amoniac și fe-
■ noii) au avut și pentru peri- 
[ oada 25-31 ianuarie 1999 
I valori medii și maxime care 
| s-au încadrat în limitele ad- 
| mise, prevăzute de STAS-ul
■ de calitate a aerului 125747
■ 1987.

• Valorile maxime au fost 
| înregistrate pe zona Hune- 
| doara la data de 27 ianu-
■ arie a.c.pentru dioxidul de 
! azot, la data de 25 ianuarie 
I pentru dioxidul de sulf și la 
| data de 31 ianuarie pentru 
| amoniac și fenoli.
I Pulberile în suspensie
■ 211 valnri medii rora eo în_

Poluanții gazoși anali-

I Pulberile în suspensie 
; au valori medii care se în- 
I cadrează în limita admisă

de 0,150 mg/mc aer/24 h, 
cu excepția zonei Zlaști. Va
lori maxime care depășesc 
limita menționată au fost 
înregistrate pe zonele 
Zlaști, Hunedoara.

Pulberile sedimentabile 
prezintă depășiri ale limitei 
admise de 17,0 g/mp/lună - 
în zonele Teliuc de 5,0 ori 
și în zona Chișcădaga de 
1,51 ori.

Nivelul radioactivității 
beta globale și al dozei 
gama absorbite se menține 
în limitele de variație ale 
fondului natural de radio
activitate. Pentru perioada 
menționată valorile medii 
la apa brută de suprafață 
din r. Strei și pentru apa

potabilă din municipiul 
Deva au fost de 0,18 Bq/I și, 
respectiv, 0,16 Bq/I, față de 
valoarea de atentie de 2,0 
Bq/I.

Materiile în suspensie 
pe râul Jiu, provenite în prin
cipal de la unitățile de ex
tracție și prelucrare a căr
bunelui, au avut pentru 
această perioadă o valoare 
medie de 3108,0 mg/l și o 
valoare maximă de 5542,0 
mg/l, valoare înregistrată la 
data de 31 ianuarie a.c. Ra
portate la perioada anteri
oară, se constată o creștere 
a cantității de materii în sus
pensie pe râul Jiu cu
3015,0 mg/l pentru valoa- | 
rea medie și cu 5140,0 mg/ | 
I pentru valoarea maximă.

Agenția de Protecția 
Mediului Deva I

I 
I 
I ■■
I 
I
I
II
I

I

Inspectoratul
Județean de 

Protecția Plantelor 
și Carantină 

Fitosanitară Deva, 
str. Aurel Vlaicu, 

nr.25
Anunță pc data dc 26 

februarie 1999 licitarea- 
produselor pentru 
combaterea Focului 
bacterian și Păduche
lui din San-Jose.

Societățile acreditate 
cu comercializarea de ast
fel de produse pot parti
cipa cu oferte închise.

Relații la telefon 
216147, Deva.

[ Convocator )
Consiliul de Administrație al SC REVA 

SA Simeria convoacă Adunarea Gene
rala Extraordinara a Acționarilor pentru 
data de 22.02.1999, ora 12, la sediul din 
Simeria, str. Atelierelor, nr.32, cu următoarea 
ordine de zi:

1. Numirea Consiliului de Administrație și a 
Comisiei de Cenzori pentru SC MARUTIM SA 

Timișoara.
2. Aprobarea reevaluării clădirilor și con

strucțiilor speciale conform HG 983/29.12.1998.
In cazul în care Adunarea Generală nu va fi 

statutară, se va desfășura o nouă Adunare Ge
nerală în ziua de 23.02.1999, la aceeași oră.
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