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Intr-un clasament realizat de 
Organizația Mondială a Turismului, 
România se situează pe locul 40 în 
principalele destinații turistice din 
lume, în anul trecut. Pe primele locuri 
se află Franța - cu 70 milioane de 
turiști, iar pe locul al doilea, Spania cu 
47,7 milioane de turiști, urmată de 
SUAcu 47,1 milioane de turiști și Italia 
cu 34,8 milioane turiști.

România a fost devansată și de 
statele din Europa de Est - Cehia (locul 
12), Ungaria (14), Croația (31). Cei 
mai multi vizitatori ai României în anul 
trecut au venit din Republica Moldova 
(892000) și Ungaria (610000), Bulgaria 
(355000). în ce privește încasările din 
turism. România nici n-a fost inclusă 
în acest clasament, întrucât erau sub 
un miliard de dolari. (S.C.)

Județul 
Hunedoara

CUVÂNTUL
LIBER

ANULXI» Nr.2328«Sâmbătă, 13-Duminică, 14februarie 1999 ---------  8pagini n 1000LEI

PUNCTE DE VEDERE

Vistieria tarii e săracar

Buzunarele populației, la fel 
a produs mult mai mult decât s-a consumat 
efectiv, de către populație. Cine vrea să-și 
mai aducă aminte.

Dar cu asemenea sublinieri, cu 
îndemnul de a strânge în continuare 
cureaua, de a fi îngăduitori cu puterea, 
românii nu vor fi nici mai bogați, nici mai 
optimiști în ziua lor de mâine. Guvernanții 
nu le dau nici o garanție. Dimpotrivă, ideile 
și propunerile unor miniștri împing la tot 
mai mari nemulțumiri și dezamăgiri, lată, 
de 6 bună bucată de vreme, Decebal 
Traian Remeș, un contabil care a 
falimentatSC “Ramira” SA Baia Mare, apoi 
a devenit, grație algoritmului politic, ditamai 
ministrul de Finanțe al României, insistă 
cu încăpățânare, după majorarea accizelor 
la alcool, țigări, cafea, să crească prețul 
litrului de benzină la un dolar, poate chiar 
1 dolar și cinci cenți, adică la peste 12000 
de lei. Și asta deoarece, glăsuiește înaltul 
finanțist, “trebuie să ajungem la un preț 
real” (probabil așa cum sunt și salariile și 
nivelul nostru de trai), am stopa traficul de 
benzină în Ungaria, unde este mai scumpă 
decât în România, dar mai ales pentru că 
așa s-ar atrage mulți bani la acest buget 
de “maximă austeritate”.

Dl ministru nu vrea să priceapă că acest 
lucru ar conduce la creșterea în lanț a 
prețurilor la majoritatea produselor și

Mai devreme decât în alți ani, 
Parlamentul României dezbate și adoptă 
bugetul de stat pe anul în curs. E bine. 
Numai că bugetul pe 1999 este mai sărac 
decât în oricare an de după decembrie 
1989. E rău. Și totuși, votarea lui în forma 
prezentată de Guvern, în pofida maximei 
sale austerități, construit cu mare zgârcenie, 
cum l-a caracterizat primul ministru Radu 
Vasile, este mai importantă decât oricând. 
De ce trebuie votat așa “îngust” cum este și 
așa rapid? Pentru bunul motiv, potrivit 
afirmațiilor premierului și ale finanțistului 
șef Decebal Traian Remeș, că de 
adoptarea bugetului în componentele sale 
subțiri și aspre depind negocierile cu 
echipa FMI și încheierea unui nou acord 
stand-by. Altminteri, datoria scadentă în 
acest an a țării noastre, de 2,8 miliarde de 
dolari, nu ar putea fi rambursată, România 
ar intra în încetare de plăți, iar adresa 
noastră pentru investitorii străini ar fi tot mai 
greu de găsit.

Nu avem motive să punem la îndoială 
buna credință a celor care guvernează 
acum țara și ne supun la asemenea 
privațiuni. Mai ales că ceea ce li se întâmplă 
azi românilor nu vine de doi ani, ci de nouă 
și mai de mult, de 50. Chiar dl Radu Vasile 
spunea: “Vistieria țării e săracă. Ani de zile 
s-a consumat mai mult decât s-a produs. 
Bugetul e o oglindire a acestei situații.” 
Poate afirmația să fie valabilă pentru 
perioada post-decembristă, pentru că 
înainte de 1989 știm bine că în România s-

Dumitru GHEONEA
(Continuare în pag. 2)
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PENTRU TOȚI

Discuție cu dl Ing. Iustin Vasiu, manager al SC Nirvana SRL Hațeg
într-o discuție recentă pe care am 

purtat-o cu di Vasiu au fost subliniate 
măsurile ce trebuie luate de către 
cultivatorii de cartofi pentru a obține 
producții bune și sigure in fiecare an. De 
menționat făptui că SC Nirvana este 
firmă autorizată pentru producerea de 
semințe de cereale și de cartofi pentru 
producătorii agricoli din județul nostru. 
Datorită condițiilor de favorabilltate 
maximă, zona în care se cultivă cartofii 
este recunoscută și declarată, de către 
specialiștii în materie, ca zonă închisă.

Firma este - cum spunea 
interlocutorul • pregătită pentru ca în 
această primăvară să cultive 30 de ha 
cu cartofi pentru sămânță din soiurile 
Sânte și Desiree (soiuri târzii) și Ostara 
(soi timpuriu). La cererea Institutului 
pentru cultura cartofului Brașov, în zonă 
se vor organiza și ioturi demonstrative 
cu soiurile noi realizate ia acest institut, 
care se presupune că valorifică foarte 
bine condițiile din zona Hațegului. Foarte 
important este făptui că sămânța de 
cartofi se produce în baza celei mai 
moderne tehnologii, astfel încât să se 
obțină material de plantat de cea mai 
bună calitate.

Fiind și reprezentantă a SC Oitchim 
pentru distribuirea pesticideior, firma Nir
vana oferă cultivatorilor de cartofi 
întreaga gamă de pesticide necesare 
pentru agricultură la prețurile cele mai 

^mici, fără adaos comercial, asigurând

totodată și consultanța privind utilizarea 
acestora, cât și în legătură cu tehnologiile 
ce se aplică ia cultura cartofilor. în aceiași 
timp, pe lângă sămânță, firma pune ia 
dispoziția producătorilor îngrășăminteie 
chimice necesare din toate sortimentele, 
precum și stimulatori de creștere.

în legătură cu măsurile ce trebuie 
luate de către cultivatorii de cartofi sunt 
de subliniat câteva recomandări și reguli 
care decid soarta producției. Cei ce n-au 
arat terenul din toamnă, să facă această 
lucrare până cei târziu ia începutul lunii 
martie a.c. îngrășăminteie organice 
foarte bine fermentate vor fi încorporate 
sub arătură. Pe terenurile arate din 
toamnă nu se va mai face o arătură de 
primăvară, în acest caz gunoiul de grajd 
substituindu-se cu îngrășăminte chimice, 
asigurând un raport optim NPK. Perioada 
optimă de plantat o reprezintă decada a 
doua și a treia a lunii martie. Densitatea 
se realizează după destinația culturii - 
consum sau sămânță.

Este important ca toți cultivatorii să- 
și asigure substanțele pentru 
tratamentele fitosanitare încă de la 
plantarea cartofilor.

Ca președinte ai Federației județene 
Hunedoara a cultivatorilor de cartofi, di 
ing. Vasiu stă ia dispoziția cultivatorilor 
pentru a te oferi toate informațiile de care 
au nevoie în legătură cu această cultură.

A consemnat 
Nicoiae TÎRCOB Â

teri, ia Deva, a avut loc 
Inaugurarea Casei 

de Cretfit “Concordia 
Română”

Ieri, la Deva, a avut loc 
festivitatea de inaugurare a 
Casei de Credit “Concordia 
Română", care funcționează în 
Piața Victoriei nr.2 (clădirea- 
IPH). După slujba de sfințire a 
spațiului unde va funcționa, 
președintele Casei Județene a 
Cooperativelor de Credit 
“Concordia Română", dl Marian 
Ghiță, a reliefat rolul și locul 
acestei instituții în sprijinul 
modernizării satului românesc.

La festivitate au participat 
reprezentanți din conducerea 
autorităților județene și locale, 
invitați, reprezentanți ai mass 
media. (N.T.) _______

' ■

Casa județeană de Asigurări Sociale de Sănătate vizează
Casa județeană de 

Asigurări Sociale de 
Sănătate este în curs de 
organizare, de demarare a 
etapelor necesare pentru 
implementarea acestui 
sistem. Prin ordin al minis
trului sănătății, director 
general al acesteia a. fost 
numit dr. loachim Oană, iar 
director general adjunct 
dna ec. Ecaterina 
Cumpănașu. Funcționează 
în clădirea Direcției 
Sanitare a județului, 
respectiv Direcției de 
Sănătate Publică.

îmbunătățirea 
sistemului de efectuare 

a actului medical
Convorbire cu dl dr. loachim Oană, director general 
al Casei Județene de Asigurări Sociale de Sănătate

- Deci, stimate die dr. 
loachim Oană,. Casa 
județeană de Asigurări 
Sociale de Sănătate și-a 
început activitatea.

- în prezent activitatea 
acesteia se axează pe

completarea datelor nece
sare evidențelor, care se 
referă la angajați, angajatori 
și furnizori de servicii 
medicale și se așteaptă 
normativele, lucrându-se la 
statutul propriu și la

OFICIUL TERITORIAL

Aspect de la inaugurarea Casei de Credit ' 
“Concordia Română ” Deva.

POȘTA DEVA

COAUINICAT
cu

regulamentul de orga
nizare și funcționare.

Unitatea nou înființată, 
cu autonomie, dar cu 
personalitate juridică, va 
funcționa începând
data de 1 aprilie a.c. în 
acest sistem, până atunci 
funcționând, împreună cu 
Direcția. de Sănătate 
Publică, sub coordonarea 
dublă a Casei Naționale 
de Asigurări de Sănătate și

pot începe 

pensiilor de 

sociale din 

12.02.1999

A consemnat 
Estera SÎNA

(Continuare în pag. 2)
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Oficiile poștale din 

cadrul județului Hune

doara nu 

achitarea 

asigurări 

data de
datorită faptului că nu 

au intrat încă în 

posesia banilor pentru 

efectuarea plăților.

BANCA INTERNAȚIONALĂ A RELIGIILOR S.A 
W SUCURSALA DEVA

emite spre vânzare, in zilele de
15 și 16 februarie 1999,

CERTIFICATE PENTRU CONTUL 
DE DEPOZIT

Cu o dobândă FIXĂ de 

64% pe an, 
numai către persoanele fizice.

Conturile de depozit vor avea scadența în zilele de 18 și 19 mai 1999. 
Valoarea unul certificat este de minimum 1.000.000 lei.
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PAR critica dur 
bugetul și programul 

de guvernare
•Bugetul este prost împărțit 

•Nivelul de trai scade cu 10- 
15 la sută •Prețul pe metru 
pătrat în construcții sfidează! 
• Sume de bani date în 
batjocură • Multe cheltuieli se 
fac împotriva reformei

Subiectul principal al 
conferinței de presă 
desfășurate de către Filiala 
județeană a Partidului 
Alternativa României, miercuri, la 
Deva, a adus în prim plan bugetul 
pe anul 1999. Președintele 
organizației județene a PAR, dl 
loan Constantin, a adus critici 
foarte dure proiectului noului 
buget care este departe de 
necesitățile firești ale diferitelor 
sectoare economico-sociale 
prin sumele alocate, iar dacă se 
face o ierarhie a priorităților se 
constată că mii de miliarde sunt 
alocate pe investiții care nu se 
justifică a fi promovate în aceste 
momente de mare declin eco
nomic și sărăcie generală.

Dl. Constantin a apreciat că 
este anormal că prin actualul 
proiect de buget pentru 
construcții de vămi sunt alocate 
400 de miliarde de lei în timp ce 
pentru investiții în învățământ se 
alocă numai 170 de miliarde de 
lei, iar pentru construcția sediului 
Direcției Generale a Vămilor se 
vor aloca 276 miliarde de lei - 
din care 20 de miliarde de lei în 
acest an - sumă ce reprezintă 
mai mult de jumătate din bugetul 
culturii din acest an.

“Unele sume de bani sunt 
date în batjocură”, s-a mai 
precizat la conferința de presă, 
amintindu-se în acest sens 
faptul că la un număr de 15 
obiective din domeniul sănătății 

s-au alocat doar câte două 
milioane de lei (prețul unui 
palton!) în timp ce pentru sediul 
unității vamale din Slobozia se 
alocă 25 de miliarde de lei!

Împărțirea proastă a 
bugetului și alocarea banilor 
pe construcția unor sedii de 
lux va amâna finalizarea unor 
obiective sociale de, mare 
necesitate aflate în construcție 
zeci de ani. Referindu-se la 
costurile în construcții situația 
devine dramatică, s-a apreciat 
de către liderii PAR, întrucât 
este inexplicabil ca un metru 
pătrat să ajungă de la 11,8 
milioane de lei la Brașov 
(pentru o construcție 
universitară) la nici mai mult 
nici mai puțin 720 de milioane 
de lei pentru un pat de spital la 
Ineu, fapt ce nu justifică aceste 
sume atât de mari în sectoare 
unde interesul statului trebuie 
apărat cu sfințenie.

Liderii județeni ai PAR au 
mai subliniat că, deși există 
mare sărăcie, actuala 
guvernare face cheltuieli 
împotriva reformei, banii sunt 
alocați pentru lux și 
grandomanie, în timp ce multe 
sectoare vitale sunt lăsate de 
izbeliște.

Indiferent dacă va fi sau 
nu promovat actualul buget, s- 
a mai apreciat la conferința de 
presă, nivelul de trai se va 
deprecia cu 10-15 la sută, iar 
criza generală a țării se va 
accentua, fapt ce trebuie să 
dea mult de gândit actualei 
guvernări a României.

Corne! POENAR

Vistieria 
tării e r 

săracă
(Urmare din pag. 1) 

serviciilor, că populația va 
deveni tot mai săracă, iar 
bugetul va primi și mai puțini 
bani din taxe, impozite, din 
alte obligații, imposibil de 
achitat de agenți economici 
și de populație către stat. 
Oricum, vistieria țării nu se 
va îmbogăți, iar buzunarele 
oamenilor vor fi tot mai 
goale. Chiar dacă dl 
Decebal Traian Remeș este 
dispus să... mai lase de la 
el, până la 7000, 8000 - 
9000 lei/ litrul de benzină, 
starea de sărăcire a 
cetățenilor se va accentua. 
De fapt, dacă nu ești capabil 
să controlezi în mod 
sănătos finanțele, să aduni 
ritmic datoriile la buget, să 
demontezi economia 
subterană, să îngrădești 
evaziunea fiscală, să stopezi 
hoția și îmbogățirea peste 
noapte, pui taxe și impozite 
în plus, majorezi prețurile. E 
mai simplu...

Așa cum se va întâmpla 
în zilele următoare cu ben
zina, cu energia electrică, cu 
•gazul metan. Că va începe 
sarabanda creșterii cos
turilor în toate domeniile, la 
majoritatea produselor și 
serviciilor, nu încape 
îndoială. Drept urmare, 
buzunarele vor fi mai goale, 
vistieria mai săracă.

(Urmare din pag. 1) 

a Ministerului Sănătății. Se 
urmărește îmbunătățirea 
sistemului de efectuare a 
actului medical, creșterea 
calității acestuia și 
efectuarea unei plăți de la 
sistemul de colectare a 
acestor fonduri, degrevând 
bugetul statului de aceste 
cheltuieli. Desigur, totul se 
bazează pe principiul 
solidarității, în așa fel încât 
omul, când este sănătos, să 
poată contribui la crearea 
unui fond care să poată fi 
utilizat în momentul când 
este bolnav.

- Cum s-a înțeles 
înființarea unor case 
paralele la nivelul unor 
ministere sau societăți?

- Mulți au înțeles greșit 
crearea acestor case 
paralele la nivelul mi
nisterelor de interne, și al 
apărării, la nivelul SNCFR și 
justiției. Există însă o 
colaborare bună între casele 
acestor unități și Casa 
Națională, ca și cu cele 
județene. Casele acestea 
colectează banii pentru cer 
care lucrează în domeniul 
respectiv și va fi necesar un 
sistem de colaborare, pentru 
că acestea au spitalele și 
unitățile în orașele mari ale 
țării sau în Capitală, iar în 
momentul când au nevoie 
de asistență medicală, 
aceasta să poată fi efectuată 
la nivelul caselor teritoriale 
unde domiciliază salariații, 
stabilindu-se metode de 
compensare a cheltuielilor 
care se fac pentru acești 
oameni. La început au fost 
niște discuții, unii opunându-

îmbunătățirea sistemului de 
efectuare a actului medical

se să fie create aceste case 
paralele, lumea tinzând să 
creadă că această casă 
județeană va fi numai a 
oamenilor săraci, pentru că 
toți ceilalți au salarii mai mari.

- Care este procentul ce 
se reține salariaților pentru 
asigurările sociale?

- Este de 7 la sută, care 
se ia din impozitul pe venit, 
nu din salariu. Marele 
dezavantaj este acela că în 
cadrul județului nostru există 
2-3 zone defavorizate. Când 
salariile nu sunt așa mari sau 
sunt doar ajutoare sociale 
sau alte venituri, va fi mult 
mai greu de colectat, 
acestea din urmă nere- 
găsindu-se pe state de plată.

- Spre ce vă concentrați 
în prezent atenția?

- Punem accent pe 
organizarea tuturor struc
turilor necesare unei bune 
funcționări - sistemul de 
colectare, de înregistrare și 
depunere a declarațiilor, cel 
informațional cu privire la 
listarea pe calculator a 
furnizorilor de 'servicii 
medicale, a angajaților și 
angajatorilor. Va trebui să le 
terminăm până la data de 1 
aprilie a.c., să intensificăm 
această activitate, mai ales 
că de acum ne revine și 
sarcina de a efectua 
cheltuielile de medicamente, 
de protezare, rămânând 
numai actul medical care va 
trebui introdus o dată cu 
terminarea programului 
cadru, care de fapt este actul 

de bază al cuantificării și 
achitării prestațiilor medi
cale pentru populație. Este 
un sistem greu, ca orice 
lucru nou care se introduce 
și vor fi probabil și rețineri. 
Această casă nu este de 
partea medicilor, ci de 
partea angajaților, apară 
interesele asiguratului și 
ale celor care plătesc. Va 
trebui ca acești bani să fie 
gospodăriți cu chibzuință și 
cu multă pricepere, să nu 
pățim la fel ca unele țări 
vecine care au dat faliment 
la acest capitol, fiind ne
cesară intervenția statului.

- Ce acțiuni aveți în 
intenție pentru pornirea 
corectă a activității?

- Este prematur să vor
bim despre altceva decât 
despre intențiile noastre de 
a populariza - cu ajutorul dv 
și al celorlalte mass-media 
- acțiunile ce le vom 
întreprinde pentru buna 
informare a populației. Mai 
sunt oameni care nu s-au 
înscris pe listele medicilor 
de familie și o pot face 
oricând; încă nu sunt 
elaborate normele meto
dologice pentru deschi
derea cabinetelor, medicii 
sunt încă în derută și va 
trebui să începem dis
cuțiile cu fiecare medic de 
medicină generală, să-i 
informăm, în cadrul unor 
cursuri, pentru a se încadra 
din mers în această 
activitate, fără întrerupere.

PRECIZARE
Dintr-o informație eronată 

pe care am primit-o de la 
autoritățile locale din comuna 
Baia de Criș, în ziarul nostru a 
apărut o știre privind realizarea 
unei stații de benzină în 
localitate.

Precizăm că stația de 
benzină care urmează a fi 
construită, nu are toate âvizele 
necesare din partea Direcției 
de Urbanism și Amenajarea 
Teritoriului a Județului 
Hunedoara. Menționăm, de 
asemenea, că stația de 
benzină nu este construită. 
Documentația pentru rea
lizarea Stației de benzină a 
parcurs doar prima etapă de 
avizare, urmând a se obține 
autorizația de construire după 
ce beneficiarii vor prezenta 
avizele necesare și proiectul 
de execuție.

Concurs 
die 

poezie
Organizatorul prin

cipal ai concursului de 
poezie pentru elevii 
orașului Deva - Aso
ciata TESERACT CLUB 
DE LITERATURĂ Și 
ARTĂ DEVA - anunță 
prelungirea termenului 
de trimitere a creațiilor 
dactilografiate până la 
data de20 februarie a.c., 
data poștei. Adresa 
organizatorului: Deva, 
str. Mihai Eminescu, 
bi.C3, ap. 39. Informații 
suplimentare la telefon: 
621238.

STAREA MEDIULUI
Valorile medii și maxime ale poluanților gazoși analizați 

(dioxidul de azot, dioxidul de sulf, amoniac și fenoli) s-au 
încadrat în perioada 1-7 februarie 1999 în limitele admise 
prevăzute de STAS-ul de calitate a aerului 12574/ 1987.

Valorile maxime au fost înregistrate pe zona Hunedoara 
la data de 2 februarie ’99 pentru dioxidul de sulf, la data de 
3 februarie pentru dioxidul de azot și fenoli, iar pentru 
amoniac la data de 6 februarie a.c.

Pulberile în suspensie au valori medii care se 
încadrează în limita admisă de 0,15 mg/ mc aer/ 24 h la 
toate punctele de control din județ. Valori maxime care 
depășesc valoarea limită s-au înregistrat pe zona 
municipiului Hunedoara în data de 2 februarie '99 și pe 
zona Zlaști la data de 3 februarie a.c.

Pulberile sedimentabile prezintă depășiri ale limitei 
admise de 17.0 gr/mp/lună - în zona Teliuc de 10,0 ori și 
pe zona Chișcădaga de 1,4 ori. Tot aici, la probele cu 
frecvență de recoltare 1/ lună, s-au constatat depășiri doar 
în patru dintr-un total de zece puncte de control.

Nivelul radioactivității beta globale și al dozei gama 
absorbite se mențin în limitele de variație ale fondului natu
ral de radioactivitate.

Pentru perioada menționată, valorile medii pentru 
depunerile atmosferice și pentru aerosolii atmosferici au fost 
de 1.11 Bq/ mp și 1.12 Bq/ mc aer, în comparație cu valorile 
de atenție de 200 Bq/mp și, respectiv, 10.0 Bq/mc aer.

Materiile în suspensie pe râul Jiu, provenite în principal 
de la unitățile de extracție și prelucrare a cărbunelui, au 
avut o valoare medie de 2520.0 mg/1 și o valoare maximă 
înregistrată la data de 3 februarie 1999 de 3107.0 mg/1. 
Dacă raportăm valorile obținute la perioada anterioară se 
constată o reducere a cantității de materii în suspensie pe 
râul Jiu cu 588.0 mg/1 pentru valoarea medie și cu 2435.0 
mg/1 pentru valoarea maximă.

Din datele primite de la unitățile teritoriale ale RA Apele 
Române a rezultat că, în cursul lunii ianuarie 1999, din 38 
de unități verificate privind modul cum se respectă valorile 
limită stabilite pentru indicatorii de calitate ai apelor uzate 
la evacuare în apele de suprafață, doar 21 de unități 
evacuează ape corespunzător epurate. Diferența de 17 
unități evacuează ape necorespunzător epurate prin 
depășirea valorii limită la 1, 2, 3 sau chiar 5 indicatori de 
calitate.

De asemenea, în cursul lunii ianuarie 1999, din 437 
km de râuri verificate calitativ, 367 km se încadrează în 
categoria I de calitate și 70 km se încadrează în categoria 
a ll-a de calitate.

Agenția de Protecția Mediului 
______________________ Deva j

Va trăi dne va avea zile ♦♦♦ 
și mai ales bani

Urmăresc cu maxim interes ce se legife
rează ori se întâmplă pe direcția reformei în 
două dintre domeniile de importanță vitală pentru 
români: învățământul și sănătatea.

Ceea ce se legiferează, ce se întâmplă ca 
reformă în cele două domenii, nu este de natură 
să-l încurajeze pe românul sărac sau sărăcit în 
anii tranziției nici măcar cât negrul sub unghie. 
Nu arunc vorbe. Sunt pe deplin conștient de 
faptul că țara se află la ananghie și că orice 
vorbă spusă cu năduf naște ecouri care riscă 
să se transforme în mișcări sociale necon
trolabile. Cei ce au adus însă țara la ananghie 
prin guvernări mai mult sau mai puțin diletante 
trebuie să știe că vor da socoteală în primul rând 
electoratului pentru modul cum au guvernat țara 
și au înțeles să înfăptuiască reforma.

Dar să revenim la oile noastre.
La sfârșitul anului trecut s-a publicat în 

Monitorul Oficial Ordonanța nr. 124 a Guvernului 
României cu privire la privatizarea cabinetelor 
medicale. Era nevoie de acest act normativ. Un 
cabinet medical nu poate funcționa pe principiile 
pe care funcționează orice SRL.

Ce prevede ordonanța care va deveni ope
rabilă, acum după elaborarea de către Ministerul 
Sănătății a documentelor pentru înregistrarea 
cabinetelor medicale în vederea privatizării?

Că privatizarea se va face prin închirierea 
de la stat a aparaturii și a cabinetelor în care 
medicii și-au desfășurat până acum activitatea. 
Este vreun echivoc aici? Ceea ce a fost dotare 
pentru asigurarea asistenței medicale gratuite va 
trece în folosința medicului privatizat.

Să admitem că asistența medicală primară 
va fi asigurată prin instituția medicului de familie 
care cuprinde mai mult sau mai puțin și populația 
întregii țări. Foarte bine și civilizat; până la proba 
contrarie. Medicul de familie te trimite la cabinetul 
specialistului. De aici urmează să dai piept cu 
adevărata esență a reformei în sănătate. Căci 
iată ce mai spun instrucțiunile la Ordonanța nr. 
124. De la 31 martie medicii nu vor mai fi plătiți cu 
salariu fix, ci în funcție de numărul de pacienți și 
de serviciile medicale prestate, prin contract cu 
Casa de Asigurări. Urgențele stomatologice, 
asistența copiilor până la 16 ani și a studenților

până la 26 de ani vor fi acoperite integral din 
punctul de vedere al costurilor de Casa de Asi
gurări. Restul prestațiilor medicale vor fi su
portate în proporție de 40-60 la sută de către 
Casa de Asigurări, după tarife negociate cu 
Colegiul Medicilor, urmând ca ceea ce rămâne 
până la sută la sută să fie plătit de pacient.

Deși nici aici nu încape vreun echivoc să 
detaliem puțin. Vasăzică se bucură de asistență 
medicală de specialitate plătită integral de Casa 
de Asigurări două categorii de populație bine 
delimitate. Restul populației, adică marea majo
ritate? Să plătească dacă au cu ce sau să 
aștepte sănătate de la Dumnezeu. Un posibil 
scenariu la prezentarea în fața medicului spe
cialist ar arăta astfel: cu recomandarea medicu
lui de familie te prezinți la cabinetul specialistului. 
Costul prestației lui stabilit prin negociere este, 
să zicem, o sută de mii de lei. Din capul locului 
specialistul te va întreba: „Aveți să achitați 40 de 
mii de lei (sau 60, după caz)? Nu aveți - altul la 
rând. Dar un bolnav nu se poate considera 
complet consultat doar de un singur medic pen
tru că nu o dată boala ca stare biologică se află 
în interacțiune sau interdependență cu altă 
boală și scenariul se repetă la alt specialist.

Poate cineva crede că fabulez dar veți 
vedea în curând că nu e nici o fabulație.

Cine sunt cei mai loviți de prevederile ordo
nanței? Evident și de această dată pensionarii, 
mai mult de 5 milioane de cetățeni ai României. Ei 
nu mai au nici 16 ani, nu mai sunt nici studenți și 
pe deasupra mai sunt și plini de beteșuguri și 
cei mai mulți cu venituri de mizerie. Sau poate 
mai ști? guvernul să aibă în vedere vreun pro
gram de eutanasie.

Ce este însă cu această Casă de Asigurări 
de Sănătate în denumirea ei completă, la con
stituirea capitalului căreia fifecare salariat contri
buie cu 7 la sută din salariu! brut și fiecare 
pensionar cu 4 la sută din pensia sa? Este deo
camdată o bătaie pe ciolan. Scârbit de mașina- 
țienile politice din jurul lui, omul onest care accep
tase să-i preia conducerea și-a dat demisia. Când 
vor manifesta o asemenea onestitate și alții a 
căror incompetență a fost cvasidovedită?

ion CIOCLEI I
-........................ . ■ •• - ——
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Procesul în legătură 
cu sângele contamina 

cu virusul HIV
Trei foști miniștri francezi, printre care fostul 

premier Laurent Fabius, sunt judecați într-un 
proces fără precedent, început la Paris, în legătură 
cu responsabilitatea lor în scandalul sângelui 
contaminat cu virusul HIV, informează AFP.

La cincisprezece ani după consumarea 
evenimentelor, procesul urmează să determine 

| dacă fostul premier Fabius, Georgina Dufoix, fost 
| ministru al Afacerilor Sociale, și Edmond Herve, 

fost secretar de stat în Ministerul Sănătății, au 
provocat o întârziere în testarea obligatorie a 
sângelui donat, pentru a favoriza astfel testele 
furnizate de laboratorul Pasteur, Acesta este 
primul proces din lume care judecă 
responsbilitatea unor lideri politici în erupția 
acestui flagel mortal, la începutul anilor '80.

Inculpați pentru omucidere involuntară, cei 
trei foști miniștri socialiști urmează să facă o 
declarație, înepând de marți, în fața Curții de 
justiție a Republicii, o jurisdicție specială pentru 
oamenii politici. Ei riscă o pedeapsă de trei, până 
la cinci ani de închisoare și o amendă de 
aproximativ 500.000 de franci (76.224 de euro).

Prevăzut să dureze cel puțin trei săptămâni, 
procesul se desfășoară într-un salon special 
amenajat la Centrul pentru conferințe 
internaționale, din vestul Parisului.

Potrivit victimelor, Guvernul a oprit utilizarea 
testului fabricat de laboratorul american Abbott, 
pentru a favoriza Institutul Pasteur, condus de cel 
care a descoperit virusul. Luc Montagnier nu a 
reușit încă să-și pună la punct propriul test de 
depistare a virusului.

Aproximativ 4.000 de persoane care au făcut 
transfuzii, dintre care 1.300 hemofile, au fost 
infectate prin intermediul sângelui contaminat cu 
virusul SIDA până în 1986, când a fost pus la 
punct un sistem de depistare pentru donatorii de 
sânge. Dintre aceștia, 600 din cei cărora li s-au 
făcut transfuzii cu acest sânge au murit.

La vremea .scandalului, Laurent Fabius, în 
vârstă de 52 de ani, a umbrit funcția de 
președinte al Adunării Naționale, respectiv al 
patrulea personaj în ierarhia statului francez.

Biletele de categoria 
întâi pentru concertul 
iui Luciano Pavarotti 

de ia București
Mai mult de jumătate din biletele de 

categoria întâi, ia prețui de două sute de 
dolari, pentru concertul pe care Luciano 
Pavarotti îi va susține în România în 11 
august, cu ocazia eclipsei totale de soare, 
au fost vândute, a anunțat, miercuri, repre
zentantul agenției de impresariat Artexim, 
organizatorul spectacolului, într-o confe
rință de presă desfășurată ia Sala 
Palatului.

Celelalte trei categorii de bilete au pre
țuri de 150, 70 și 50 de dolari, pentru locu
rile în picioare piătindu-se doar 15 dolari.

Directorul Visit Romania, Gheorghe 
Fodoreanu, a declarat că biletele de 
categoria întâi au fost vândute într-o cotă 
de 80 la sută, iar cete de categoria a doua 
și a treia nu s-au vândut decât în proporții 
de cinci și respectiv unu ia sută. Aceste 
bilete au fost puse în vânzare, în București, 
ia Artexim, Saia Palatului și Visit Roma
nia, în țară eie putând fi achiziționate prin 
agențiile de turism sau agențiile profe
sionale. în străinătate, biletele pentru 
concertul din 11 august pot fi cumpărate 
de ia ambasadele României, birourile de 
turism și birourile TAROM.

Concertul Pavarotti, prezentat de Tibor 
Rudas Production și BCR, va fi organizat 
de Artexim și Arcub.

Luciano Pavarotti este considerat a fi 
unui dintre cei mai bunui tenori ai lumii. A 
colaborat cu cei mai mari dirijori, printre 
care Tu ii io Serafin, Herbert von Karajan, 
Claudio Abbado, Sir Georg Solti, Leonard 
Bernstein, Eugene Ormandy și Zubin 
Mehta. Pavarotti a apărut pe cele mai 
mari scene aie lumii: Metropolitan din New 
York, Staatsoper din Viena, La Scaia din 
Milano, Covent Garden din Londra, Opera 
din Paris. Primul său recitai oficial a fost 
cei din 1973, din Missouri. A susținut tur
nee în Europa, America, Orientul înde
părtat, Australia, Orientul Mijlociu și 
Africa de Sud.

Concertele pe care ie susține alături de 
Jose Carreras și Placido Domingo, sub 
tituiatuta “Trei Tenori", și care au debutat 
în 1990 îa Termele Caracalla din Roma, 
sub bagheta iui Zubin Mehta, sunt primite 
cu imens interes de către public.

Deplasările delegațiilor prezidențiale în 
străinătate vor fi suportate de la buget
. Președinția poate să de

conteze, în limitele prevăzute de 
dispozițiile legale și cu aproba
rea ordonatorului principal de 
credite, cheltuielile de transport, 
cazare cât și alte cheltuieli pen
tru membrii unor delegații ofi
ciale, reprezentanți ai unor in
stituții și mass media, care nu 
sunt salariații Președinției și îl 
însoțesc pe șeful statului în vizi
tele în străinătate, au stabilit, 
miercuri, parlamentarii, adoptând 
articolul 14 referitor la cheltuie
lile pentru autoritățile publice din 
proiectul bugetului de stat.

Același articol prevede și 
că Președinția poate solicita in
stituțiilor reprezentate în dele
gații decontarea cheltuielilor de 
transport ce le revin din costul 
total al prestațiilor realizate cu 
aeronavele speciale avute la 
dispoziție. Aceste prevederi au 
provocat dispute între parla
mentarii puterii și opoziție, cu 
privire la alocarea de la bugetul 
de stat a unor fonduri pentru 
acoperirea acestor cheltuieli. 
Deputatul PDSR Gheorghe Ana

a cerut eliminarea acestui alineat, 
motivând că nu pot fi plătite din 
banii contribuabililor cheltuielile 
unor persoane din domeniul pri
vat. In replică, parlamentarii puterii 
au argumentat că aceeași prac
tică era utilizată și în perioada 
mandatului fostului președinte Ion 
Iliescu, ministrul Finanțelor, 
Decebal Traian Remeș, preci
zând că acest alineat respectă o 
lege din 1996 și că, în plus, ac
tualul text prevede posibilitatea 
recuperării unor sume, Preșe
dinția putând solicita instituțiilor 
reprezentate în delegațiile ofi
ciale decontarea cheltuielilor de 
transport ce le revin și cu 
ocazia deplasării cu aeronavele 
speciale.

La același articol, plenul a 
modificat, la propunerea minis
trului Finanțelor, și alineatul refe
ritor la necesarul în valută al 
MAE pentru a acoperi cheltuielile 
reprezentanțelor diplomatice ale 
României. Astfel, valuta conver
tibilă aflată în sold la sfârșitul lui 
1999 va fi virată la rezerva valu
tară a statului, păstrată la BNR

Ministerul Muncii 
ar putea sista 

plata alocațiilor 
suplimentare

Suma de 450 de miliarde de lei, prevăzută 
în proiectul Bugetului de stat pe 1999 pentru 
plata alocațiilor suplimentare către familiile cu 
mai mulți copii, este total insuficientă și, în 
cazul în care ea nu va fi majorată la 
rectificarea Bugetului, Ministerul Muncii și 
Protecției Sociale (MMPS) ar putea fi obligat 
să sisteze plata acestei prestații sociale, a 
declarat, pentru MEDIAFAX, Florin Pașa, 
director în MMPS.

Potrivit estimării specialiștilor MMPS, 
necesarul pentru plata alocațiilor suplimen
tare pe anul 1999 ar fi de aproximativ 805 
miliarde de lei.

“Cele 45(Tde miliarde ar ajunge doar 3-4 
luni. Dacă suma nu va fi majorată, vom fi puși 
în imposibilitatea de a mai plăti alocațiile 
suplimentare", a spus Pașa.

El a adăugat că, anul trecut, MMPS a 
cheltuit pentru această prestație socială 
circa 765 de miliarde de lei, dar numărul 
familiilor beneficiare era mai mic decât la 
începutul lui 1999. La sfârșitul lunii ianuarie 
1999, beneficiaseră de alocațiile suplimentare 
1.137.502 familii, dintre care 827.974 au doi 
copii, 205.484 - trei copii, iar 104.044 - patru 
sau mai mulți copii.

Potrivit legislației în vigoare, familiile cu doi 
copii primesc 40.000 de lei pe lună, cele cu 
trei copii - 80.000 de lei pe lună, iar cele cu 
patru sau mai mulți copii primesc 100.000 de 
lei lunar.

Moscova reduce sectorul 
nuclear militar

Rusia își va reduce sec
torul nuclear militar, urmând să 
dezvolte programe de coope
rare nucleară în sectorul civil, 
a declarat, în cadrul unei con
ferințe de presă, ministrul rus 
al Energiei Atomice, Evgheni 
Adamov, citat de AFP.

Sectorul nuclear militar, 
care include, în prezent, 17 
întreprinderi, va fi restructurat 
și va face totodată obiectul 
unei reconversii, a declarat 
Adamov. în aceste două între
prinderi, cea din Arsenal, din 
orașul închis Arzamas-16, 
precum și cea din Penza-19, 
producerea de arme nucleare 
va fi oprită începând din 2000, 
iar operațiunile de demontare 
și reciclare a armelor nucleare 
vor înceta în 2002.

Din bugetul Rusiei pe anul 
1999 mai multe sute de milioane 
de ruble sunt destinate recon- 
versiei acestor întreprinderi, iar 

până la data de 30 iunie 2000 
și nu până la 31 ianuarie, cum 
prevedea textul inițial, pentru a 
evita situația ca MAE să 
rămână fără fonduri în valută.

Plenul Parlamentului a 
adoptat întregul articol 14, sta
bilind nivelul cheltuielilor pentru 
autoritățile publice în anul 1999 
la suma de 3657,5 miliarde lei, 
acceptând propunerea depu
tatului PDSR Axinte Gașpar de 
a include în Legea bugetului de 
stat sumele.alocate Senatului, 
Camerei Deputaților, Curții de 
Conturi, Consiliului legislativ, 
Avocatului Poporului, Comisiei 
Naționale a Valorilor Mobiliare 
și Consiliului Concurenței. Con
form amendamenturui votat, 
Senatul va primi, în 1999,151,1 
miliarde lei, Camera Deputaților
- 337,7 miliarde lei, Președinția
- 36,4 miliarde lei, Curtea de 
Conturi -118,8 miliarde lei. De 
asemenea, s-a stabilit ca auto
ritatea judecătorească să be
neficieze de 1269,8 miliarde 
lei, iar autoritatea executivă va 
primi 1.708 miliarde de lei.

Turcia considera 
inacceptabilă instalarea de 

rachete rusești în Creta
Turcia a calificat drept inacceptabilă insta

larea, în insula elenă Creta, a unor rachete rusești 
sol-aer S-300 care ar fi trebuit amplasate în Cipru, 
dar la care autoritățile de la Nicosia au renunțat la 
sfârșitul lunii decembrie, informează AFP.

“Poziția noastră în ceea ce privește instalarea 
acestor arme în Creta rămâne neschimbată - nu 
putem accepta desfășurarea lor", au afirmat 
surse apropiate guvernului de la Ankara. Turcia 
consideră că o amplasare a acestor arme în 
Creta ar implica sosirea pe teritoriul Greciei - stat 
membru al NATO, ca și Turcia - a unor tehnicieni și 
ofițeri ruși care să pună în funcțiune rachetele, iar 
sistemele-radar ale rachetelor ar putea amenința 
și activitățile aliațilorîn regiune.

•Achiziționarea de rachete S-300 de către 
Nicosia, în 1997, a provocat dezaprobarea 
Washingtonului și a statelor occidentale, dar mai 
ales nemulțumirea Turciei, care a amenințat că le 
va distruge dacă vor fi desfășurate în Cipru. La 
sfârșitul anului trecut, Nicosia a anunțat că re-’ 
nunță să le instaleze pe teritoriul său, iar luni, 
Grecia și administrația cipriotă (elenă) au con
venit detaliile instalării “foarte curând” a rachetelor 
în Creta. Ministrul turc de Externe, Ismail Cern, a 
calificat însă drept inadmisibilă desfășurarea în 
Creta a rachetelor ruse, care au o rază de ac
țiune de 150 kilometri, afirmând că "acest lucru ar 
agrava tensiunile deja existente dintre Turcia și 
Grecia în Marea Egee".

Ciprul este împărțit în două sectoare - turc în 
nord și grec în sud - de la intervenția armatei turce 
în 1974, ca ripostă la o lovitură de stat a națio
naliștilor ciprioți-greci, care viza realiplrea insulei la 
Grecia.

clarat Adamov. Această cola
borare se înscrie în programul 
strategic de dezvoltare a eco
nomiei ruse înspre Orient, a 
adăugat ministrul.

Moscova participă și la 
programul de construire a do
uă, poate chiar patru, în viitor, 
reactoare nucleare de tip WR- 

Moscova speră să primească 
aproximativ 30 de milioane de 
dolari, din Statele Unite, pentru 
reconversia a 10 orașe închise.

Rusia urmează să semneze, 
în 1999, un contract cu o între
prindere americană, pentru re
conversia în uraniu pentru uz 
civil slab îmbogățit a 500 de tone
de uraniu puternic îmbogățit, ex- • 1000 în China, a continuat mi- 
tras de la focoasele nucleare mili
tare rusești. Uraniul pentru uz civil 
urmează să fie vândut părții 
americane la o valoare totală de 
12 miliarde de dolari, a precizat 
agenția Interfax. De asemenea, 
Moscova intenționează să conti
nue construirea de centrale 
nucleare în străinătate.

în ciuda presiunii Statelor 
Unite de a împiedica o colabora
re în acest domeniu cu Iranul, 
Rusia este hotărâtă să ducă la 
bun sfârșit construirea centra
lei iraniene de la Bushehr, unde 
lucrează 900 de ingineri, a de-

nistrul Adamov.
Pe de altă parte, în 1998 a 

fost semnat un acord cu India, 
pentru demararea lucrărilor de 
proiectare a unei centrale nu
cleare în această țară.

în Slovacia, un prim reac
tor a fost terminat în octombrie 
anul trecut, iar construcția ce
lui de-al doilea este în curs de 
încheiere.

Totodată, Rusia mai este 
implicată în programe nucleare 
civile în Cehia, Slovacia, Cuba, 
Ucraina și Kazahstan, a mab 
precizat Adamov.

Marea Britanie își 
înăsprește legislația 
în privința imigrației

Marea Britanie, țară tradițională de refugiu 
pentru “persecutații” din lumea întreagă, își va 
înăspri legislația cu privire la dreptul de azil, în 
scopul limitării afluxului de imigranți, și se va 
dota cu noi mijloace destinate depistării imi
granților clandestini, informează AFP.

Nu va fi cazul să acordăm circumstanțe 
atenuante pentru solicitanții de azil aflați în 
situații speciale, a declarat, marți, un purtător 
de cuvânt al Ministerului de Interne, după ce 
Guvernul italian a anunțat că acceptă lega
lizarea situației a circa 250.000 de imigranți 
clandestini.

Proiectul de lege prezentat de ministrul de 
Interne britanic, Jack Straw, prevede o ofensivă 
împotriva căsătoriilor de conveniență, înlo
cuirea alocațiilor în numerar cu bonuri pentru 
hrană și îmbrăcăminte, amenzi în valoare de 
2.000 de lire (3.300 de dolari) pentru fiecare 
pasager clandestin transportat de șoferi sau 
operatori de trenuri, ambarcațiuni nautice și 
avioane și o accelerare semnificativă a exa
minării cererilor de acordare de azil.

“Este vorba despre cea mai vastă reformă pe 
care această țară a cunoscut-o în materie de imi
grație și drept de azil'', a declarat Straw la BBC.

“Regatul Unit are o lungă tradiție în ceea ce 
privește primirea celor care au nevoie de ajutor 
umanitar. Guvernul își va respecta angaja
mentele internaționale, însă este hotărât să 
pună capăt abuzării de ospitalitatea noastră’’, a 
explicat Straw.

Laburiștii dispun în Camera Comunelor de 
o majoritate care ar trebui să asigure votarea 
legii fără probleme.

Circa 46.000 de persoane (însoțite de 
12.000 de copii) au cerut azil politic în 1998, 
față de 32.500 în 1997. Cetățenii din fosta Iu
goslavie, majoritatea etnici albanezi din Ko
sovo, constituie cel mai mare grup de solici
tând de azil (7.400). In plus, Ministerul de 
Interne estimează la 20.000 numărul de imi
granți care se află clandestin în țară. Poliția 
consideră că 2.000 până la 4.000 de clan
destini intră în fiecare lună în țară.

Căsătoriile de conveniență, circa 10.000pe 
an, constituie o adevărată afacere, imigranții 
trebuind să plătească în medie 8.000 de lire 
(11.200 euro). De acum încolo, autoritățile vor 
cere străinilor care doresc să se căsătorească 
să dovedească faptul că se află legal în Marea 
Britanie.x_________________________________________

lin complex sportiv 
clin Izmir cu numele 

(tacliei Comăneci
Un complex sportiv din orașul turc Izmir, 

aflat în construcție, va purta numele fostei 
gimnaste românce Nadia Comăneci, a anunțat 
în cadrul unei conferințe de presă, președintele 
Camerei de Comerț și Industrie Româno-Turcă, 
Tamer Atalay.

El a spus că multipla campioană mondială și 
olimpică a fost onorată de această inițiativă, 
promițând că va participa la inaugurarea com
plexului.

Președintele Camerei de Comerț și Industrie 
Româno-Turcă a afirmat că instituția pe care o 
reprezintă va organiza, în acest an, o săptă
mână a României la Istanbul, manifestare cu 
caracter cultural-sportiv. El a mai spus că în 
Turcia se va inființa o federație de fotbal-tenis, 
după modelul celei existente în România.

Tamer Atalay a precizat că incidentul petrecut 
la Sofia, când echipa de judo Dinamo București a 
fost împiedicată de Federația Română de Judo să 
participe la Turneul Internațional “Liberation", nu 
va afecta sprijinul pe care Camera de Comerț și 
Industrie Româno-Turcă îl acordă sportului 
românesc.
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Pentru un zâmbet
- Deschide ușa, femeie! spune bărbatul 

I întors din delegație.
- Nu pot, zice femeia, sunt dezbrăcată.
- Dar sunt singur.
- Da, dar eu nu sunt singur?
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Soțul își surprinde s<5țla în brațele iubitului:
- Domnule, spune el nervos intrusului, unul 

din noi doi este în plus!
- Eu nu găsesc, zice nevastă-sa!

X
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Autoritatea Națională pentru Turism, împreună cu Fondul 
Proprietății de Stat și SIF Transilvania, a început, zilele trecute, 
negocierile privind procesul de privatizare pentru un număr de 110 
societăți de profil. Discuțiile, care sunt prevăzute a dura câteva 
săptămâni, vor viza pentru început modalitățile de separare a 
activelor aflate în administrarea FPS, de cele ale SIF, astfel încât 
ulterior divizării să se poată recurge la vânzarea activelor 
respective. în lista societăților care urmează să fie divizate 
figurează: Tușnad SA, Govora SA, Sovata SA, Olănești SA, 
Călimănești - Căciulata SA, Litoral SA, Eforie Nord, Venus SA, 
Neptun - Olimp SA, Jupiter SA. Sunt propuse pentru privatizare 
prin vânzare de acțiuni: SC Predeal SA, Poiana Brașov SA, 
Internațional Sinaia SA, Cabana Ciucaș, Buziaș SA, Turism 
Moldova, Păltiniș SA, Nord SA, București Turism SA, ONT Carpați 
SA, Athenee Palace SA, Mamaia SA, Felix SA, Saturn SA. 
Președintele ANT, Sorin Frunzăverde, consideră că privatizarea în 
turism nu mai poate fi abordată la maniera “globalistă", practicată 
până acum, și că pentru urgentarea acestui proces este 
necesară lansarea unor oferte rezonabile, prin vânzarea fiecărui 

Jiotel în parte, în funcție de specificul acestuia și la prețul pieței.

mesaj în 
limbajul 0Ț)orse

r n

in Rusia și viața de 
câine este scumpă
Fericiții proprietari de 

câini din regiunea industrială 
rusă Celiabinsk vor plăti o 
taxă lunară de cinci ruble (20 
de cenți) pentru folosirea 
“serviciilor comunale" de către 
animalul lor, a anunțat ziarul 
Kommersant, preluat de AFP.

Această taxă este justi
ficată de faptul că animalele 
folosesc serviciile publice, 
precum ascensoarele, apa 
curentă, ridicarea gunoiului. 
Câinii sunt singurele animale 
domestice “onorate" cu

această taxă. Stăpânii de 
pisici, pești sau papagali 
sunt, “nu se știe de ce", 
exceptați de la plata taxei, 
comentează ziarul. Câinii 
trebuie să plătească o optime 
din cât plătește un om, pentru 
că, “la urma urmei nu sunt 
chiar umani”, continuă 
Kommersant.

Acest impozit, care totuși 
nu este mare, afectează în 
primul rând pensionarii, care 
au un venit mediu lunar de 
300 de ruble.

Ultimul mesaj interna
țional în limbajul Morse, “La 
revedere”, a fost transmis la 
începutul lunii februarie de 
la postul emițător din insula 
Valentia, din sudul Irlandei, 
informează AFP.

în noaptea de luni s-a 
renunțat la comunicarea 
internațională prin Morse. 
Ultimul semnal, plecat din 
Rogoland, Norvegia către 
Torșhaven, Danemarca, a 
fost preluat de stația 
Ostende din Belgia, apoi de 
cele din Lyngby, Dane
marca, Reykjavik, Islanda și 
în cele din urmă a ajuns la 
Valentia. Unele țări medite
raneene vor continua o 
vreme să transmită în 
semnal Morse, iar Valentia 
își va păstra deocamdată o 
stație de supraveghere, a 
precizat directorul postului. 
Paradoxal, spune el, când 
întreaga lume renunță la 
Morse, marina americană « --

dorește să reintroducă 
acest cod, care a salvat 
deja mii de vieți, pentru că 
“limbajul folosit este foarte 
simplu și eficace". “Este 
nevoie de limbajul Morse, 
pentru că noile sisteme de 
comunicare se bazează pe 
legături cu sateliții, iar în 
cazul unui război, emisia 
acestor sateliți se 
oprește", a continuat el.

Limbajul Morse este 
folosit din 1884. El a fost 
inventat de americanul 
Samuel Morse, al cărui 
prim mesaj, emis în 1832, 
anunță: “Aceasta este 
creația lui Dumnezeu".

Comunicarea prin 
Morse a devenit practic 
inexistentă în urmă cu un 
an, odată cu apariția 
dispozitivului satelitar 
cunoscut sub numele de 
Global Maritime Distresș 
and Safety System 
(GMDSS).

0 ENGLEZOAICA A FOST 
SALVATĂ DE LA ÎNEC DE FOCI

O englezoaică de 30 de ani a 
povestit că a fost salvată de la 
înec de către șase foci, în largul 
coastei Lincolnshire, a anunțat 
presa britanică. Charlene 
Camburn, împreună cu iubitul său 
și cu fiul ei de șase ani au fost 
surprinși de maree pe un banc 
de nisip, departe de mal. Apele i- 
au înconjurat și au început să 
crească încontinuu. Pentru că se 
înserase și era posibil să nu fie 
văzuți, femeia, cea mai bună 
înotătoare, a decis să încerce să 
ajungă la mal, pentru a chema 
ajutoare. Ea a început să fie 
trasă în larg de către curenții

marini, când grupul de foci a 
înconjurat-o și a însoțit-o către 
direcția dorită, formând o barieră 
vie. In acest timp, cei de pe 
bancul de nisip au fost văzuți 
de pe mal de către turiști, care 
au chemat ajutoare. Charlene a 
fost salvată, în stare de 
hipotermie, dar sănătoasă.

Potrivit experților biologi, nu 
este ceva neobișnuit ca focile 
să se apropie de înotători și să 
încerce să comunice cu ei. 
Focile sunt foarte curioase, iar 
când se află in elementul lor, nu 
le este teamă de oameni, au 
explicat ei.

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

Remeșe, Nemeșe, ]
de ce ne prigonești?[

Am deplina admirație și considerație pentru ministrul 
Decebal Traian Remeș; cred că de multă vreme 
Guvernul României n-a mai avut în componență un 
bărbat mai hotărât, mai priceput și mai consecvent în a le 
crea românilor sentimentul că toate relele din vremea 
ceaușismului întârziat nu au fost decât adierile unui zefir 
primăvăratic. Maramureșean de obârșie, cum singur 
mărturisește cu mândrie și responsabilitate, fiind și știutor 
al iubirii pentru horincă a conjudețenilor săi, dragoste 
concretizată atât de plastic și de convingător de Frații 
Petreuș în versuri precum: „Horincuța - de ce-i bună? / 
De băut sara pe lună/Cu mândra care-i nebună...”; „Așa 
beau oamenii buni...”; „Horincă verde-am băut, / Beat am 
fost- mi s-o șezut..."etc. domnia sa a proțăpit temeinic în 
prag opinca din pielea jupuită de pe români sub 
denumirea conspirativă de Ordonanța $0/1998 plus 
propunerea social-genocidă de scumpire a benzinei. 
Adică, să nu mai creadă ăștia că o vor ține în continuare 
doar în petreceri...

Om cu figură din Star-Trek - generație mai anterioară 
-..uneori speriat, deseori depășit de funcție, personificare
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funestă a istoriei noastre, el nu vrea să urmeze fățiș pilda J 
Nero (dului) care a incendiat Roma; el a găsit o cale mult I 
mai pașnică, agreată cu false strâmbături de nas de | 
putere, pentru a pune populația cu botul pe labe sau, mai ■ 
finanțist spus, pentru a o supune unui marasm complet și ’ 
definitiv. Personaj cu apucături apocaliptico-diabolice și I 
ciudățenii infantil-grotești, în timp ce se discuta în | 
Parlamentul țării în ziua de 8 februarie ucigașul buget ■ 
propus de cenușia sa eminență, un cameraman inspirat 1 
l-a surprins întinzându-se și căscând plictisit și grobian. I 
Sfidare? Lipsă de respect și de bun simț? Moment de | 
ancestralitate exteriorizat involuntar? Poate că nici ■ 
Dumnezeu nu știe, Luminăția Sa dându-l, se pare, la o j 
parte din rândul supușilor săi. Deși, de undeva, se aude I 
un „Hi-hi-hi!" ca un scârțâit de poartă veche - râsul lui | 
Anticrist pentru că i s-a mai repartizat un suflet...

Dumitru HURUBĂ

(---------------------------------------------------------------\
Tunriruil lEiifffiell vai fi lluiirniirat 

cui ^€<.'000 die Ibecuurli
Turnul Eiffel, simbol al Parisului, va fi luminat de 

20.000 becuri în noaptea în care locuitorii Orașului 
Lumină și turiștii vor întâmpina anul 2000, a anunțat 
primarul capitalei franceze, fean Tiberi, informează 
AFP.

Acesta a anunțat, în fața celebrului Turn, 
programul sărbătorilor ce vor fi organizate cu ocazia 
începutului de mileniu. Manifestările vor începe în 
martie 2000 și vor lua sfârșit în ianuarie 2001, primul 
an al mileniului trei.

Sena se va afla în centrul acestor sărbători și, în 
14 iulie 2000, va deveni “scena" unei fresce istorice 
grandioase, care va reda istoria orașului și va fi 
regizată de Robert Hossein. începând cu ~ luna 
noiembrie 1999, toate cel 36 de poduri de peste Sena 

^vor fi iluminate feeric. j

Aefa/'fy ado^ce^ftăj 
devestffâ. star
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o frumusețe aparte, Anouk Aimee este 
U remarcată de ' regizorul Henri Calef, care ii 

încredințează un rol tn ,,La maison sous mer” (Casa de 
sub apă) - 1946, film care îi deschide drumul spre 
afirmarea deplină, cu ,,Les amants de Verona”
(îndrăgostiții din Verona) - 1948, în regia lui Andre 
Hayette.

S-a născut la 27 aprilie 1932 la Paris ți după debut 
urmează cursuri intensive de Artă dramatică, primind 

rolul principal în filmul 
\ britanic ,,The Golden 
Salamander" (Salamandra 
de aur) - 1949, regia
Ronald Neame.

Cariera ei prinde
contur, cronicile sunt laudative astfel încât creația din 
,,Otto e mezzo" (Opt și jumătate) - 1963, în regia lui 
Federico Fellini și celebra melodramă ,,Un homme et une 
femme” (Un bărbat ți o femeie) - 1966, regia Claude 
Lelouche, îi consolidează poziția în Topul actorilor 
francezi.

Ambele filme au fost distinse cu ,,Oscar”, pentru cel 
mai bun film străin. După căsătoria cu actorul britanic 
Albert Finney dispare de pe ecran, pentru ca în 1980 să 
obțină premiul pentru interpretare Ia Cannes pentru 
creația din ,,Salto nel vuoto” (Salt în gol) - regia Marco 
Bellochio.

în Ungaria trăiesc, în prezent, 
circa 200 de copii orfani străini, 
dintre care 70 sunt cel mai probabil 
români, se arăta în cotidianul ungar 
"Magyar Hirlap”, citat de 
corespondentul MEDIAFAX la 
Budapesta. Potrivit statisticii 
prezentate de cotidianul citat, în 
Ungaria trăiesc, la ora actuală, 
360 de copii străini abandonați, 
situația lo.r fiind, în majoritatea 
cazurilor, incertă.

Miklos Radoszav, directorul 
adjunct al Institutului pentru 
Protecția Tinerilor și Copiilor din 
Budapesta, a declarat că solicitările

cipuii abătui 
</in Mjiyaua 

âfiiil Uimâîit

După câțiva ani de la premiera filmului ,,Un bărbat 
și o femeie" Anouk Aimee s-a întâlnit cu partenerul ei, 
fean-Louis Trintignant ți-i spunea: ,,... dacă, într-un 
viitor apropiat sau îndepărtat vom trăi ți mal ales vom 
fi în formă, n-ar fi rău să continuăm povestea de dragoste 
a eroilor interpretați de noi...”.

Acceați idee o avea ți regizorul, astfel încât, în 
1986, apare pe ecranele pariziene ,,Un homme et une 
femme, vingt ans dija” (Un bărbat ți o femeie, după 20 
de ani) - regia Claude Lelouche.

Adrian CRUPENSCH!

instituției vizând clarificarea situației 
copiilor primesc foarte rar răspuns 
din partea României, țara de unde 
provin cei mai mulți copii părăsiți. 
Potrivit lui Radoszav, lipsa de 
reacție a autorităților române 
îngreunează mult situația, întrucât 
organismele ungare de profil nu 
pot urma procedurile legale până 
când minorul respectiv nu primește 
pașaportul din partea țării de 
origine. Situația se simplifică mult 
dacă răspunsul țării în cauză este 
că minorul nu este cetățean al 
statului respectiv, în acest caz 
copilul primind imediat cetățenia 
ungară și putând fi adoptat ca 
atare, a precizat Radoszav.

Să mâncăm dietetic*  dar 
să nu exagerăm!

Dietetica dar și 
gastronomia sunt două științe 
care capătă din ce în ce mai 
multă importanță. Ele nu se află 
în opoziție și trebuie aplicate la 
un mod moderat. Pentru că 
altfel plăcerea pe care ne-o 
pot da poate avea efecte 
nefavorabile. De aceea câteva 
precauții sunt necesare și- 
este bine să știm câteva 
lucruri.

Pentru a funcționa bine, 
organismul nostru are câteva 
nevoi de care trebuie să ținem 
seama.

Proteinele sunt indispen
sabile regenerării celulare și 
hormonale și mai ales 
menținerii masei musculare. Le 
găsim mai ales în carne, pește 
și ouă, produse pe care 
trebuie să le consumăm zilnic.

Glucidele sunt cele care 
aduc corpului întreaga energie 
de care are nevoie. Acest 
grup este constituit din glucide 
cu absorbție lentă și zaharuri. 
Primele se găsesc în paste, 
cartofi, orez, pâine, dar și în 
legumele care trebuie să 
ocupe un loc din ce în ce mai 
important în alimentația 
noastră, mai ales că ele conțin 

■și proteine vegetale.
Lipidele, sursă calorică, 

au un loc important în 
întreținerea sistemului nervos. 
Untul conține vitamina A. Pe de 
altă parte, trebuie să învățăm să 
cunoaștem uleiurile pentru a ști 
care ne folosesc și care 
dăunează organismului nostru, 
de la caz la caz. De exemplu, 
uleiul de măsline se folosește 
crud, uleiul de <

gătit. De ocolit este uleiul de 
arahide, care este periculos 
pentru organism, fie că este 
consumat crud ori gătit, 
deoarece este mult prea gras.

Calciul este un element 
indispensabil sistemului osos. îl 
putem găsi în primul rând în 
lapte dar și în produsele 
derivate, brânzeturi și iaurturi, 
într-o cantitate mai mică, el face 
parte și din formula apei 
minerale.

Despre importanța vitami
nelor toată lumea știe câte 
ceva. Aceste substanțe fragile 
sunt conținute în principal de 
fructe-și legume. De ce fragile? 

Pentru că se descompun 
foarte repede, multe dintre ele 
fiind chiar hidrosolubile. 
Pentru a conserva mai bine 
vitaminele, mai ales vitamina 
C, este indicat să nu păstrăm 
mai mult de 48 de ore 
legumele în frigider. Legumele 
se curăță cu cât mai puțin 
timp înainte de a fi consumate. 
Cu cât sunt mai puțin fierte 
sau prăjite cu atât sunt mai 
bogate în vitamine.

Fierul este un element 
esențial pentru globulele roșii. 
Nu dați crezare până la 
capăt desenelor animate cu 
Popeye marinarul, pentru că 
nu spanacul este produsul 
cel mai bogat în fier. Dacă 
vreți o adevărată sursă de 
fier, aceasta este ficatul.

Magneziul este extrem 
de important pentru echilibrul 
general al organismului. 
Conținut de fructele uscate, 
alune și nuci, el poate fi găsit 
și în ciocolată. Mai ales dacă 
aceasta este neagră. Gur
manzii, care simt ce e mai 
bine pentru ei, preferă cioco
lata cu 60, 70 la sută cacao.

Fosforul este foarte util 
sistemului nervos. Este destul 
de rar în alimente, cel mai 
concentrat fiind în carnea de 
pește.
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SĂptĂFMÂMÎÎ
"Grozav spectacol să privești oamenii me

ditând în taină cum să-și facă rău unii altora, și 
să-i mai vezi siliți totuși să se ajute unii pe alții, 
contra imboldurilor sau a intențiilor lor".

Vauvenargues

rzUl/lozata lhii.ihu.aL
"Știi tu câtă tristețe cuprind aceste două 

vorbe: jertfă zadarnică?... Și cu toate astea, o 
neasemănat mai mare tristețe în vorbele: viață 
zadarnică!”.

Alexandru Vlahuță
"Omul nu trăiește numai pentru a fi fericit, ci 

ca să facă lucruri mărețe pentru umanitate”.
Van Gogh

"O mare dragoste este de neconceput fără 
o mare inteligență; inteligența este egală cu 
profunzimea sufletului; iată de ce sufletele mari 
ating culmile umanismului; tot ele sunt și mari 
inteligențe".

I.A. Goncearov
"Numai atunci aș putea crede în dreptul 

divin al nobilimii, când aș vedea țăranul năs- 
cându-se cu șaua în spate și nobilul cu pinteni 
la picioare".

Voltaire
"Pasiunile dau sufletului omenesc accente 

noi: valoarea fiecăruia nu e potrivită cu natura 
pasiunii, ci cu puterea ei".

Nlcolae iorga
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IMVOBF MOI
Poliția din Niemegen (Olanda) tocmai îl 

surprinsese pe cunoscutul spărgător “Joop - 
rapidul” pe când forța ușa unui apartament, așa 
încât îl transporta la comisariat cu mașina. Pe 
drum, patrula a oprit mașina spre a mai înșfăca 
doi pungași care atacau un trecător. La în
toarcere, Joop dispăruse. Câteva zile mai târziu 
s-a primit la comisariat o scrisoare și un mic 
pachet. Scrisoarea avea următorul cuprins: 
"Doresc să vă adresez pe această cale vii 
mulțumiri pentru felul în care v-ați purtat cu mine 
și cu deosebire pentru libertatea de mișcare pe 
care mi-ați îngăduit-o în timpul scurtei mele 
arestări. Alăturat vă înapoiez cătușele.”

fgjj Valerie Shephard, chelneriță într-un 
mare restaurant din Great Ayton (Anglia), nu va 
uita niciodată ultima duminică a lui aprilie 1984. 
Un client arab, căruia i-a servit atunci masa, i-a 
lăsat uh cec la purtător pentru suma de 245.000 
dolari. Tânăra era convinsă că a fost o glumă, 
dar a doua zi s-a prezentat la bancă și suma i-a 
fost înmânată pe loc.i;

L
(r

CUM OE PURITATE

din frumusețea și înțelepciunea 
Bibliei

d "Cum este oțetul pentru dinți și fumul 
pentru ochi, așa este leneșul pentru cel ce-l 
trimite";

d "Frica de Domnul lungește zilele, dar 
anii celui rău sunt scurtați";

d "Așteptarea celor neprihăniți nu va fi 
decât bucurie, dar nădejdea celor răi va pieri”;

d "Neprihănirea oamenilor cinstiți îi câr- 
muiește fără teamă, dar vicleniile celor stricați 
le aduc pieirea";

© - în România, după 
alegerile din ‘ 96, s-a instaurat pe deplin 
democrația. Cei care au votat pentru noua 
conducere a țării, au posibilitatea de a alege 
liber.

- Ce să mai aleagă?
- Să aleagă în perioada asta: ori să 

renunțe la căldură, apă caldă, lumină și 
telefon, ori să moară de foame...

f © - Știi tu, Viorico, ce succes am avut 
eu la petrecerea dată în cinstea zilei de 
naștere? Toată lumea mi-a admirat dantura 
albă, imaculată...

- Cred că n-ai făcut iar prostia să o dai 
din mână în mână!>

>
© Mândră, tânăra își arată bebelușul 

unei prietene, venită în vizită la maternitate:
- Vezi, la ochi seamănă cu mine, are 

urechile soțului meu, iar bărbia e leit a lui 
taică-său.

l

i

© O scoțiancă se adresează 
farmacistului:

-Vă rog să scrieți pe ele, care sticluță e 
pentru soț și care pentru cal. N-aș vrea să le 
încurc și să i se întâmple ceva calului, acum 
în plină campanie agricolă!

i 
i 
i 
i 
i 
i

Jorge Monteiro, un cunoscut Casanova | 
portughez, era acuzat de către 80 de femei de ■ 
șantaj și seducere. Ca atare fusese pedepsit la • 
șapte ani închisoare. El reuși totuși să evadeze | 
seducând pe soția directorului închisorii și fugind | 
împreună cu ea.

Șase milioane de dolari pentru patru 
scaune, acesta este prețul pe care l-a plătit un 
colecționar SUA pentru “opera" fostului preșe- | 
dinte James Carter (care se distra ca tâmplar!). 

IQI O reclamă originală și-a pus în vitrina 
magazinului un negustor de biciclete din Roma: 
“Aceste biciclete sunt cel mai des furate!"

La Neapole a fost furat un buldozer, pe 
care apoi hoții l-au folosit la spargerea unei 
bănci. în criminalistica italiană ar fi primul caz. 
Dar, sigur, nu ultimul...

Babilonul Europei ar fi Londra. Biroul de I 

cercetări pentru educație arată că în școlile din | 
Londra se vorbesc nu mai puțin de 147 de limbi. 
Se susțihe, astfel, că în nici un alt oraș din lume 
nu sevorbesc atâtea limbi.

Rond Grandt, brutar în vârstă de 40 de 
ani, din Australia, a înconjurat continentul în 217 
zile. Distracția l-a costat 14 perechi de încălțări. în 
rucsac el a purtat și două pisici, ca să aibă noroc!

I 
I

i "Gura celui neprihănit scoate înțe
lepciune, dar limba stricată va fi nimicită";

i "Buzele celui neprihănit știu să vor
bească lucruri plăcute, dar gura celor răi 
spune răutăți";

ti "Cumpăna înșelătoare este urâtă 
Domnului, dar cântăreala dreaptă îi este 
plăcută";

d "Când vine mândria, vine și rușinea, 
dar înțelepciunea este cu cei smeriți";

4 "în ziua mâniei, bogăția nu slujește la 
nimic, dar neprihănirea izbăvește de la 
moarte";

4 "Nevinovăția omului fără prihană îi 
netezește calea, dar cel rău cade prin însăși 
răutatea lui";

4 "Nevinovăția oamenilor fără prihană îi 
scapă, dar cei răi sunt prinși de răutatea lor".

I
I
I
I
I 
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© O tânără și frumoasă femeie a trecut 
cu bine peste prima naștere. Salonul îi este 
plin de buchete de flori, iar asistenta intră 
mereu cu câte unul nou. La un moment dat, 
aceasta nu mai rezistă și-o întreabă:

- Pe hol sunt cinci bărbați și fiecare mi-a 
spus că este tatăl copilului. în definitiv, care 
este soțul dumneavoastră?

- O, el se întoarce în țară abia peste trei 
zile... \

© Doi vânători se întâlnesc pe stradă. 
Unul dintre ei îl întreabă pe celălalt:

- De când porți ochelari?
- De când am vrut să omor o muscă!
- Păi, ce are una cu alta?
- Să vezi, nu era o muscă, ci un cui ruginit!

© A doua zi după naștere, soțul își 
găsește soția umflată de plâns.

- Ești o canalie, o bestie! Copilul ăsta nu-i 
al meu!

- Cum?!
- Seamănă perfect cu secretara ta!

© - Domnule director, nu credeți că salariul 
pe care mi-l dați nu corespunde capacității mele?

- Ba da, însă sunt uman, nu pot să te las 
pe drumuri...

© - Ai zis că te-au călcat hoții care apoi 
au fugit? De ce ai ochiul vânăt?

- Unul dintre ei m-a așteptat, totuși. Găsise 
fotografia soției lui pe noptiera mea...

Legea de bază a medicinei, a lui 
Davis.

Pilulele care trebuie luate câte două, 
întotdeauna ies din flacon câte trei.

Regula lui Crane
Sunt trei feluri de a face ceva: o faci tu, 

angajezi pe altcineva, sau le interzici copiilor tăi 
să o facă.

Legea lui Cusllman
Un circuit care nu poate să se defecteze le 

distruge pe celelalte.

Legea lui Cutter Webster
în orice discuție există două puncte de 

vedere, cu excepția cazului în care una din 
persoane este direct implicată. Atunci există un 
singur punct de vedere.

Concluzia lui Czecinski
Există un singur lucru mai rău decât a visa 

că ești la o conferință; să te trezești descoperind 
■ că ești chiar la conferință, că toată sala râde în 

hohote de ce-ai spus în somn.

Legea ego-ulul, a lui Deitz
Furia generată de scrierea greșită a unui 

nume într-un articol este direct proporțională cu 
obscuritatea posesorului acelui nume.

<• ----- —

wwwv/ww/wwx/ww
- Fabulă frivolă -
O iapă,
Vrând să facă
Soțului ei un hatâr, 
Născu, dar făcu 
Un catâr.

Bărbatul,
Contemplând progenitura, 
îl apucă disperarea
Și ura:
“- M-ai înșelat”, țipa încornoratul, 
Cât îl ținea gura.

“- Ba eu am fost cea înșelată" 
Plângea iapa, neconsolată... 
"Susțineam că e armăsar, 
Și abia acum îmi dau seama 
C-a fost un măgar.”

Iar
MORALA '
stă și ea să irupă: 
Adevărul iese la lumină, 
Dar după...

Aurel BARANGA
'VWWWVWWWWVW\i
r Teodor Mazilu

“Uneori, incompetența este atât de 
cuprinzătoare, încât stârnește și admirație, și 
duioșie."

"Stăpânind până la perfecțiune arta de a da 
din coate, nu i-a fost greu să facă o ascensiune 
strălucită.”

“Așa sunt copiii, se distrează imitându-i pe 
adulți.”

"O, Doamne, cum îi mai face timpul, pe unii, 
basma curată!"

“La nevoie, omul s-ar mulțumi și cu puțin, fie 
chiar numai cu fericirea.”

"Suntem respectați de unii pentru părțile 
pozitive ale caracterului și de alții pentru cele 
negative."

"Ați învățat destul din lipsuri. Hai, învățați și 
din realizări, că n-o fi moarte de om...

Pagină reaffzată do Hie LEAHU

ORIZONTAL: 1) Tratament aplicat 
într-un caz de afecțiune a inimii - Cal
dele inimi ale celor mai trainice iubiri; 2) 
Zeiță asiatică din panteonul ugaritic - 
Vorace văpaie ce mistuie o inimă înfier
bântată; 3) Inimi legate cu frânghia 
solidarității - Orient expres intrat pe 
linie moartă; 4) Sistem tactic cu evolu
ția extremelor clasice! - Gorgonș adă
postită într-o inimă de catran; 5) Lea
gănul fierbinte al inimilor tinerești - 
Semnal clasic de demarare patrupedă; 
6) Leac de urât dintr-o oficină rustică - 
Magician al cuvintelor sublimate în 
sensibilizarea inimilor; 7) Sportiv apre
ciat... cu inima de aur - Răspuns ste
reotip la un chestionar medical; 8) 
Identitatea relativă a anonimatului 
colectiv - Etalonul lustruit al unei inimi 
curtenitoare; 9) Baghetă fermecată 
pentru inimile melomanilor - înscrisuri 
vechi de sorginte germanică; 10) Ochiul 
dracului cu sclipiri iberice - Feline 
hrănite cu inimi bărbătești.

VERTICAL: 1) Pulsații de inimi în valuri de vals ■ ■ 
(sg.) - Service indigen al inimilor sfărâmate; 2) ■ J 
Aureola efemeră a unei inimi adorate (pl.) - Alti- | | 
metrele transfigurărilor uzurpatoare; 3) Faeton veșnic 
împodobit cu stele - Pagină fierbinte deschisă în 
cartea inimii; 4) Nori negri stârniți pe cerul senin al 
inimii - Mult mai puțin, abia la jumătate!; 5) Vetustă 
poziție pe o treaptă de sus - Se pune în mișcare cu 
ceva greutate; 6) Nepoftitul intrus persistent în marea 
cultură - Pieptul verde în care bat inimile dulci ale 
fructelor; 7) Chemare frustă pe picior de egalitate - 
Cântatul cu patos al unei inimi înrobite; 8) Adânca 
melancolie a mușchilor inimii - Acompaniament sonor 
la "corul vânătorilor'’; 9) Inimă largă pentru urmașii 
urmașilor (pl.) - Comorile de aur din sipetul inimii; 10) 
Inimă sensibilă în panoplia artelor - Indicatoare de 
trecere pentru pașii inimilor îndrăgostite.

Dicționar: ANAT.

MAT M2 MUTAM

Vasile Moiodeț 
Dezlegarea careului "Fluente" apărut în 

ziarul nostru de sâmbăta trecută:
1) Divinitate; 2) Inevitabil; 3) Strica-lna; 4) Irita- 

Plus; 5) Mac-lci-Tt; 6) Ut-Terci-O; 7) Lagăre-Dom; I ■ 
8) Aburita-Ge; 9) Rima-lugăr; 10) Elementari. * * ’

“X

• Deseori, se vorbește despre o "îndo
bitocire”, o "animalizare" a omului modern, 
uitându-se că animalul are o ingenuitate in
stinctuală cu care omul nu se poate lăuda. 
Omul e singura ființă vie capabilă să-și per
vertească instinctele prin conștiință, lumea 
noastră fiind plină de oameni căzuți într-o 
condiție de sub - animalitate. Știa ce știa 
Topârceanu când spunea: "Omului îi este 
necesară o mare doză de nesimțire ca să nu 
roșească în fața porcului". •Răsfoiesc cartea 
lui Konrad Lorenz "Cele opt păcate capitale ale 
omenirii civilizate". Este o carte "semnal de 
alarmă", pe înțelesul unui cititor mediu, dar 
probabil nu și pe înțelesul responsabililor lumii 
acesteia. Autorul chiar numește cele opt păeate 
capitale: suprapopularea, pustiirea spațiului 
natural de viață, întrecerea omului cu sine, 
moartea termică a simțurilor, degradarea 
genetică, ruptura cu tradiția, receptivitatea 
crescândă la îndoctrinare și cursa înarmărilor 
nucleare. «Vreau să ofer cuiva - spre con
sultare - o colecție de reviste, fiind în posesia 
respectivei publicații de la primul număr. Omul 
- plin de importanță - răspunde ofertei mele, 
pe cel mai serios ton: "Mersi, eu le am dinainte 
de primul număr!". Fără comentarii. «învă- 
țătorule, nu uita: pe mâinile tale încap sufletul 
și mintea copilului, soarta gândului său, chiar 
puterea de a visa, de a spera!... «Goethe, la 
vârsta de 75 de ani, îi mărturisește lui Ecker- 
mann: "Viața mea. n-a fost decât străduință și 
muncă, și pot spune că în cei 75 de ani ai mei, 
n-am avut patru săptămâni de tihnă. A fost un 
efort neîntrerupt pentru ridicarea unei pietre 
grele pe care trebuia fără încetare să o ridic din 
nou". îmi amintesc de vorbele Mamei mele, la 
aproape 85 de ani, în ultimele luni de viață: "Știi 
că în această existență eu nu am avut nici o zi 
de concediu?" «Un pui de NOR: "Lume făcută 
din aburi și din lut, te poți tu oare bizui pe 

^propria-ți esență?"

Controlul poziției:
Alb: Rb8, Da2, Nf7 
Negru: Rd8, p:c7, 
d7 și e7

Soluția problemei 
din nr. trecut:
1. Tg5! Rf6
2. Ce8 mat

. Rh8 
Nb2 mat

1. ... Rf8
2. g7 mat

... R:h6
2. CT5 mat
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13-14 FEBRUARIE 1999Cuvântul liber

Sâmbătă
13 februarie
TVR 1

9.30 Tip-Top, Mini-Top! • 
Povești de adormit copiii 
(s, ep. 11, Canada, 1992) 
11.00 Călătorie spre grota 
magică (film SUA, 1995)
12.30 Ordinea publică 13.30 
Ecranul 14.00 Info magazin
14.30 Turnul Babei 16.30
Documentar istoric 18.55 
Teleenciclopedia 19.45 
Săptămâna sportivă 20.00 
Jurnal, meteo 20.30 Prada 
(s, ep. 4) 22.30 Filmele
secolului - Colecția Warner

TVR 2
9.00 Comorile lumii 9.30 

Pas cu pas 10.30 
Documente culturale 11.25 
TVR Timișoara 14.0( 
Charlie Chaplin (SUA) 14.50 
Bijuterii muzicale 15.10 
Bank-Note (r) 15.35 S.O.S. - 
La capătul lumii (d.a) 16.00 
Țiganca (s) 16.45 Santa Bar
bara (ep. 771) 17.30 Tradiții 
18.00 Planeta cinema (r)
19.20 Campionatele mon
diale de schi alpin 20.10 
Teatrul național de 
televiziune 22.20 Campio
natele mondiale de schi 

t^alpin 23.10 Panoramic Jazz

DUMINICĂ 
14 februarie

TVR 1
8.30 Lumină din lumină 

9.05 Kiki Riki Mlki. Magazin 
pentru copii 11.00 Viața 
satului 14.10 Info Magazin
14.30 Video-Magazin 18.15 
Sabrina, vrăjitoare la 16 ani 
(ep. 19) 18.40 Documentar 
National Geographic 19.35 
Duminica sportivă 19.55 
Doar o vorbă „săț-i” mai 
spunl 20.00 Jurnal, meteo 
21.00 Iubire veșnică (f)
22.40 Telesport 22.50 D-na 
King, agent secret (ep. 58)
23.40 Amintește-ți de o 
seară...

TVR 2
9.00 Comorile lumii 9.30 

A doua alfabetizare (r) 
10.00 Repere vitale (r) 10.30 
Documente culturale 11.25 
TVR iași 14.00 Charlie 
Chaplin (SUA) 16.00 Țiganca 
(ep. 130) 16.45 Santa Bar
bara (ep. 772) 17.45 Un 
secol de cinema 18.30 Alo, 
tu alegi! 19.30 Vechi 
cântece de nuntă 19.45
Clepsidra cu imagini 20.00 
Cu cărțile pe față 21.00 
Sportmanla; Campionatele

yjnondiale de schi alpin

Lunî 
tjjji 15 februarie 
~ ' TVR I

12.05 TVR Craiova 13.00 
Mistere și minuni (s/r) 
14.10 Santa Barbara (s/r) 
15.00 Dosarele istoriei (r) 
16.00 Emisiune în limba 
maghiară 18.10 Nick Freno- 
Profesorul perfect (s. SUA 
1996, ultimul ep.) 18.35 Fa
milia Simpson (s, ep. 10) 
19.00 Sunset Beach (s, ep. 
403) 20.00 Jurnal, meteo, 
ediție specială 20.50 
Telesport 21.00 Primul val 
(s, ep. 12) 21.50 Teatru TV 
prezintă: Cum vă place
23.20 Jurnalul de noapte. 
Sport 23.35 Teatru TV: Cum 
vă place (ultima parte)

TVR 2
12.00 Sunset Beach (s/r) 

13.00 D-na King, agent se
cret (s/r) 15.10 Limbi
străine. Engleză 16.00 
Țiganca (s, ep. 131) 16.45 
Santa Barbara (s) 18.00 
Care pe cărei (cs) 20.10 
Mistere și minuni (s, ep. 
23) 22.00 Intrusul (thriller 

t Spania ’93)

ANTENA 1
7.00 Agenția de presă 

(r) 7.05 Hombres - Războiul 
sexelor (r) 7.55 Caracatița 
(r) 9.00 Animal Show (ep. 
25) 9.30 Mighty Max (ep. 6) 
9.55 Agenția de presă (r) 
10.00 între prieteni 11.00 Fit 
întins 11.30 Mileniul III 12.00 
100 de grade Celsius 13.00 
Magazin sportiv 15.00 Gold
eneye (f, polițist, Marea 
Britanie 1990) 15.50 Burlacul 
(s, ep. 6) 16.15 Serbările 
zăpezii 17.10 Pe cont 
propriu țgp. 22) 18.00
Uraganul (ep. 16) 19.00 
Observator 19.30 Sâmbete 
și zâmbete 20.00 Nash 
Bridges (ep. 54) 21.00
Iubire interzisă (dramă, 
SUA, 1996) 23.00 Observator
23.30 Tropical Heat (ep. 25)

PRO TV
8.00 Noile aventuri ale 

lui Superman (ep. 16) 8.30 
Călătoriile lui Gulliver (ep. 
12) 9.00 Legenda lui
Wilhelm Tell (ep. 4) 10.00 
Familia Clock (fantezie, 
SUA, 1973) 11.00 Pro motor 
12.00 Accapulco Heat (ep. 
11) 12.55 Știrile PRO TV 
13.00 Soțul și soția (ep. 29)
13.30 Bebe (s, ep. 1) 14.00 
Alo, Generația PRO 16.15 
Lumea filmului 17.00 
Profashion 17.30 Knight

ANTENA 1
7.00 Pe cont propriu (r) 

8.00 Spirit și credință'8.30 
Câinii de mare (ep. 8) 9.00 
Teo și Mircea Șou 12.30 
Asterix șl Cleopatra (d.a) 
14.00 Magazin duminical: 
Duminica în familie 18.00 
Uraganul (ep. 17) 19.00 
Observator 19.30 Reporter 
TV Vouă 19.40 Damon (ep. 
10) 20.00 Rivalii îndrăgostiți 
(comedie romantică, SUA, 
1986) 21.45 TeleEurobingo 
Show 22.45 Agenția de 
presă 23.50 Barocco (f, 
1976)

PRO TV
8.20 Noile aventuri ale 

lui Superman (ep.17) 8.40 
Super Abracadabra; Fiica 
Oceanului (ep. 9) 11.00 
Marile Destine ale
Secolului XX (ultimul 
episod) 12.00 Profeții 
despre trecut cu Silviu 
Brucan 12.55 Știrile PRO TV 
13.05 Soțul și soția (ep. 30) 
13.35 Bebe (ep.' 2) 14.00 
Chestiunea zilei . 15.00 
Benny Hill (ep. 20) 15.30 
Echipa mobilă 16.00 Al 
șaptelea cer (ep. 55) 17.00 
Buffy, spaima vampirilor 
(ep. 21) 18.00 Beverly Hills 
(ep. 160) 19.00 Prețul
corect 19.30 Știrile PRO TV

ANTENA 1
10.00 Știri 10.15 Agenția 

de presă (r) 10.20 Cafea cu 
parfum de femeie (s) 11.20 
Dilema Isabelei (dramă SUA 
1981) 14.00 Știrile amiezii
15.30 Dallas (s, ep. 170)
16.30 Știri 17.00 Trei destine 
(s, ep. 89) 18.00 Uraganul 
(s,ep. 18) 19.00 Observator
19.30 Marius Tucă Show 
21.00 Pericol iminent (s, ep. 
23) 22.00 Viitorul începe azi 
(s) 23.00 Observator 23.30 
Agenția de presă 23.35 
Cuiul din pantof (talkshow)

PRO TV
7.00 Bună dimineața, PRO 

TV e al tău! 9.10 Cărările 
iubirii (d/r) 10.00 Tânăr și 
neliniștit (s/r) 10.45 Body
guard (f/r) 12.55 Știrile PRO 
TV 13.00 Profeții despre 
trecut (r) 14.00 Reforma la 
români (r) 14.30 Urmărire 
generală (r) 15.00 Hangtime 
(s, ep. 1) 15.30 Tânăr și 
neliniștit (s) 16.15 Cărările 
iubirii (s) 17.30 Dreptul la 
iubire (s) 18.15 Știrile PRO TV
19.30 Știrile PRO TV 20.30 
Continental Divide (co. SUA 
1981) 22.15 Știrile PRO TV
22.30 Seinfeld (s, ep. 172)

Rider, Supercomando (ep. 
10) 19.30 Știrile PRO TV 
20.00 Academia de poliție 
(ep. 24) 21.00 Dincolo de 
Africa (dramă, SUA, 1985) 
23.50 Știrile PRO TV

ACASĂ
7.00 Celeste se întoarce 

(r) 7.45 Guadalupe (r) 8.30 
Te iubesc (r) 9.00
Dragostea nu moare (r) 
10.00 Mândrie și 
prejudecată (r) 12.30 Ultima 
vară (r) 13.15 Căsuța
poveștilor (r) 13.45
Dragoste șl putere (r) 14.45 
Misterioasa doamnă (r)
15.30 Acasă la Horia
Alexandrescu 16.00
Celeste se întoarce (ep. 8) 
16.45 Guadalupe (ep. 120)
17.30 Ultima vară (ep. 68)
18.30 Dragostea nu moare
(ep. 60) 19.25 Căsuța
poveștilor: Dex, mascatul 
(ep. 19) 20.00 Dragoste și 
putere (ep. 302) 20.45
Misterioasa doamnă (ep. 
165) 21.30 Marile procese și 
crime (ep. 8) 22.00 Fotbal 
Spania - transmisiune în di
rect

PRIMA TV
10.00 Sister, sister (ep. 

23) 10.30 Malcolm și Eddie 
(ep. 23) 11.00 Gregory Hines 
Show (ep. 23) 11.30 Lumea 
lui Dave (ep. 23) 12.30 Apel 

20.00 Ally McBeal (ep. 24) 
21.00 Bodyguard (melo
dramă, SUA 1992) 23.15 
Știrile PRO TV 23.30 Un 
detectiv cu greutate

ACASĂ
7.00 Vânătorul de 

oameni (r) 8.15 Marile
procese și crime (r) 9.00 
Dragostea nu moare (r) 
10.00 Cinemateca de Acasă 
12.00 Sport la minut 12.15 
Oxigen 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 -
transmisiune directă 17.25 
NBA Action 17.55 Fotbal 
american 18.25 Săptămâna 
lui... 18.30 Dragostea nu 
moare (ep. 61) 19.25 Căsuța 
poveștilor: Dex, Mascatul 
(ep. 20) 20.00 Fotbal:
rezumat Spania 22.30 Visul 
Vestului (melodramă/
istorie, SUA 1986)

PRIMAT'/
7.00 Lumea Andrei 10.00 

Sister, sister (ep. 24) 10.30 
Malcolm șl Eddie (ep. 24) 
11.00 Gregory Hines Show 
(ep. 24) 11.30 Lumea lui 
Dave (ep. 24) 12.00 Legături 
de familie (ep. 12) 12.30 
Povești de iubire 14.00 
Cinemagia - emisiune 14.30

ACASĂ
7.00 Celeste se întoarce 

(s/r) 7.45 Guadalupe (s/r) 
9.00 Dragostea nu moare (s/ 
r) 10.00 Visul Vestului (f/r) 
12.00 Vânătorul de oameni 
(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, ep. 118) 16.00 
Celeste se întoarce (s, ep. 
9) 16.45 Guadalupe (s, ep. 
121) 17.30 Ultima vară (s)
18.30 Dragostea nu moare 
(s, ep. 62) 20.00 Dragoste și 
putere 20.45 Misterioasa 
doamnă (s, ep. 166) 21.30 
Surorile (s, ep. 41) 22.^0 
Avocatul (dramă SUA 1970)

PRIMA TV4
7.00 Sport Magazin (r) 

9.00 Prima oră (mag. 
matinal) 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,e 
p. 57) 16.00 Știri 16.10 Tia și 
Tamera (s) 16.35 Malcolm și 
Eddie (s) 18.00 Știri 18.50 
Real TV 19.00 Detectivi de 
elită (s, ep. 25) 20.30
Conspirația (dramă SUA ’93) 

de urgență 13.00 Motor^
13.30 Sport magazin 15.00 
Călătorii în lumi paralele 
(ep. 2) 16.00 Pământul. 
Bătălia finală (ep. 12) 18.00 
Știri 18.30 Camera 
ascunsă (ep. 79) 19.00 
Detectivi de elită (ep. 23) 
20.00 American Gigolo 
(dramă, SUA, 1980) 22.30 
Știri 23.00 Fotbal Premier 
League

10.30 Dragă, am 
micșorat copiii! 11.15 
Aventurile lui Huck Finn 
(fa., 1993) 13.00 Magna 
cum laude (dramă, 1994) 
14.45 Rasputin (dramă 
biogr., 1996) Mr. Jones 
(dramă romantică, 1998)
18.30 Fiicele doctorului 
March (dramă romantică,
1994) 20.30 Cele două fețe 
ale dragostei (dramă 
romantică, 1996) 22.45
Mizerabilii (dramă, 1995)

PRO TV - DEVA
08.00-08.30 “No comment” 

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

ANTENA VDEVA
09.50-10.00 Știri (r) 10.00- 

24.00 Antena 1 București y

Wyatt Earp; întoarcere la*  
Tombstone 16.00 Pantofi 
de lux (comedie, SUA/ 
Franța, 1990) 18.00 Știri
18.30 Camera ascunsă 
(ep. 73) 19.00 Detectiv de 
elită (ep. 24) 20.00
Momeala (dramă/mister, 
SUA, 1994) 22.00 Frasier 
(ep. 22)

HB®
10.00 Călător prin timp 

(dramă, 1994) 12.30
Hărțuire sexuală (dramă,
1994) 14.30 Rațiune și 
simțire (co. romantică,
1995) 16.45 Crimă la indigo
(thriller, 1995) 18.45 Un 
bacșiș de 2.000.000$ (co. 
romantică, 1994) 20.30
Prea mult (co., romantică, 
1990) 22.30 Graba strică 
treaba (co. romantică, 
1997)

PRO TV - DEVA
07.40 -08.00 Desene ani

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

ANTENA VDEVA
08.30-09.00 “Plai de cânt 

și dor” 09.00-24.00 Antena 
1 București J

22.00 Poză la minut (s, ep^ 
12) 22.30 Știri 23.00
Justiție oarbă (dramă SUA 
’86)

HBG>
10.00 Asasini ci

bernetici (thriller SF,
1996) 11.45 Ultima 
decizie (f.a., 1996) 14.00 
Războiul siliconului (co.,
1997) 15.45 Aleasa inimii 
(co. romantică, 1992) 
17.15 Flash (dramă,
1998) 18.45 între prieteni
(dramă, 1995) 20.30
Weekend cu un mort 
(co., 1989) 22.15 Incog
nito (thriller, 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 VDEVA
16.30-17.00 Sportul hune- 

dorean 17.00-17.50 Antena 1 
București 17.50-18.00 Știri lo
cale 18.00-24.00 Antena 1 
București_________________y

neteseep
Perioada 13-15 februarie

O BERBEC
Vă atrag magazinele, 

dar ceva vă deranjează 
cumpărăturile sau idila, pe 
care o puteți continua dacă 
știți să „conduceți” 
evenimentele. Duminică o 
problemă veche se 
rezolvă. Nu uitați surpriza 
de Sf. Valentin. Nu începeți 
săptămâna în forță, căci 
aveți nevoie de odihnă și 
vă așteaptă eforturi mari, 
cu recompense pe 
măsură.

5 TAUR
Fermecători și

pasionați, îi puteți seduce 
pe cei care vă plac. Ar 
trebui să fiți prudenți 
duminică în revărsarea 
sentimentelor. Mai bine 
puneți puținul capital la 
bancă decât să-l investiți 
în afaceri riscante. Nu 
uitați florile de Sf. Valentin. 
Atenție la relațiile cu 
ceilalți, mai ales tinerii.

O GEMENI
Retrași și discreți, vă 

preocupă mai ales banii, 
pentru care ați face orice, 
ca apoi să-i cheltuiți cu 
generozitate. Duminică, 
planurile dv ar putea fi 
realizabile dacă ați fi mai 
diplomați și v-ați atrage 
colaborarea celorlalți. Mai 
bine amintiți-vă că e SF. 
Valentin. Ocupați-vă mai 
mult de partener.

O RAC
E perioada în care vă 

străduiți să vă recâștigați 
calmul în singurătate. E 
importantă familia și 
dragostea partenerului în 
acest sens. Sunteți 
derutați din pricina unor 
bârfe la serviciu. 
Caracterul dv bun vă 
împiedică să luați decizii 
pripite, duminică. E cazul 
să aveți curajul să riscați 
sau chiar să pierdeți. 
Norocul vă surâde.

O LEU
Munca în echipă e mai 

avantajoasă, deci profitați 
de acest lucru. Relaxați-vă 
și ocupați-vă de partenerul 
dv duminică, nu de 
apartament. Nu uitați că e 
Sf. Valentin. Știți exact ce 
vreți și vă cunoașteți 
limitele. încercați să vă 
direcționați atenția spre 
muzică sau pictură, căci 
talent artistic aveți.

O FECIOARĂ
Vă cheltuiți repede 

banii pe tot felul de 
cumpărături. Atenție la 
calitatea celor de ocazie. 
Duminică răbdarea vă este 
pusă la încercare, 
descoperiți ce fel de 
oameni vă înconjoară. 
Descotorisiți-vă de
trădători, paraziți și 
dușmani cu vorbă dulce. 
Renunțați la încăpățânare 
și critici și va fi bine.

O BALANȚĂ
Cu atitudinea dv vă 

faceți doar dușmani, deși 
doriți promovarea 
aptitudinilor. Fiți mai 
puțin drastici, nu faceți 
crize de gelozie. 
Respectați libertatea 
partenerului și bucurați- 
,vă de florile de Sf. 
Valentin. Lumea nu se 
lasă schimbată cum 
doriți dv. Cu îngăduință 
veți dobândi mai mult, 
inclusiv financiar.

3 SCORPION
Prudență în relațiile cu 

cei din jur. Unii ar putea 
să vă caute prietenia doar 
din interes. Duminică 
fanteziile și ideile dv prind 
aripi. Spre seară primiți o 
veste neadevărată. Nu vă 
temeți de schimbările 
dese, dar fiți atenți să nu 
vă ia prin surprindere, să 
aveți mai multe strategii 
de apărare.

5 SĂGETĂTOR
Treceți pe plan 

secund sentimentele dv, 
acordând atenție dorin
țelor partenerului. Pentru 
femei în viața sentimen
tală urmează o perioadă 
neutră, după marile 
cuceriri dedicându-se 
plăcerilor de moment. O 
bucurie mare le dau 
florile de SF. Valentin. 
Luni aveți șanse să vă 
îmbunătățiți situația 
profesional - financiară.

3 CAPRICORN
O plimbare în natură 

v-ar prinde bine. Dar nu 
uitați de prietenii aflați în 
suferință. Ca să vă 
atingeți scopurile trebuie 
să le țineți secrete. La 
nevoie vă puteți modifica 
planurile, căci partenerii 
vă susțin. De ziua 
îndrăgostiților să nu 
uitați de cadou. Ca prin 
minune scăpați luni de un 
accident.

3 VĂRSĂTOR
O zi minunată cu 

călătorii, succese 
financiare sau în amor. 
Duminică vă puteți relaxa 
mai ales că relația cu 
partenerul e tensionată. 
Poziția e norocoasă, deci 
se pot face schimbări. 
Orice tergiversare 
înseamnă pierdere de 
șanse. Luni este o zi 
bună pentru afaceri și 
dezbateri. Ideile vă sunt 
sprijinite inclusiv de șefi.

3 PEȘTI
în timp ce dv meditați 

asupra relației,
partenerul a și decis în 
acest sens. Acceptați 
inițiativa lui. Ar putea fi 
garanția fericirii voastre. 
Dăruiți-vă unui sentiment 
romantic, ascultați 
vocea inimii duminică de 
Sf. Valentin. Vorbăreți, 
certăreți și superficiali, 
luni parcă refuzați să 
luați viața în serios. 
Partenerul e totuși 
mulțumit de dv.



VANZARI 
CUMPĂRĂRI

• Vând teren intravilan 
Cristur. Tel. 094 600401 (6281)

• Vând casă cu spațiu co
mercial amenajat “Restau
rant". Deva, str. Cloșca, nr.16.

• Vând cruce marmură, 
1.500.000 lei. Deva,str. 
A.VIaicu,nr.112 (6423)

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

• Vând și montez parbrize, 
Deva, Dragoș Vodă, 14, tel. 
225075 (6161)

• Vând orice telecomandă

• SLĂBEȘTE ACUM, ÎN- 
TREABĂ-MĂ CUM! Nutriție 
celulară prin produse ameri
cane bazate pe plante.Tel. 
01/7605113, orele 14-20. 
(6416)

PIERDERI

• Pierdut ștampilă rotundă 
aparținând As.Fam. “Ortansa” 
Băița. Se declară nulă. (6430)

• Familia îndurerată 
anunță că în 14 februarie se 
împlinesc 6 săptămâni de la 
trecerea în neființă a celui 
care a fost un bun soț, tată, 
bunic

ing. DAVID-LIVIU FELEA
Parastasul și slujba de 

pomenire vor avea loc astăzi, 
13 februarie, ora 10,30, la 
Biserica Ortodoxă din Deva, 
str. Libertății.(9110)

Tel. 627567 (6284)
• Vând apartament. Certej, 

bl. 9, ap.14.Tel.667244 (6298)
• Vând casă în Mintia, Dacia 

1100,C I,mașină de găurit de 
banc, compresor,strung la 220 
V. Tel.622476 (9112)

• Vând apartament 2 ca
mere, bloc 3, ap.23. Tel. 
621489 (6428)

• Vând Ford Taunus break, 
plus motor rezervă. Tel. 620078 
(6409)

• Vând VW Passat 1979, 
înmatriculat,stare de func
ționare, 1300 mărci. Tel. 
212036, 218392 (6296)

• Vând Dacia 1300 stare 
foarte bună . Tel. 216343 (6299)

• Vând Volvo 760 Turbo Die
sel, toate opțiunile, an fabricație 
1989, Tel.' 624605, 092/ 
701350. (6420)

• Vând Peugeot 309 Diesel, 
an fabricație 1992, 8800 DM, 
negociabil. Tel. 623723, 092 
425608 (9114)

• Vând IMS Diesel, 10 mili
oane, negociabil, stare bună. 
Tel. 650331 (6431)

pentru televizor (125.000 lei), 
video, satelit. 092/368868. (MP)

• S.C. TERMOSANITARA 
vinde la preț avantajos cen
trale termice, boilere, calo
rifere, țeavă XLPE, fitinguri, 
robineți. NOU: centrale de 
apartament (cameră închisă, 
evacuare forțată). Informații str. 
Dorobanților nr. 12,'Hune- 
doara, tel.'092/701072. (4246)

• SOCIETATE COMERCI
ALĂ VINDE: mobilier lemn 
pentru restaurant, compus 
din: mese și scaune lemn, 
mobilier plastic pentru te
rasă, fripteuză profesională 
dublă, plită electrică, aragaz, 
frigider, vitrine frigorifice, 
mașină de hot dog. Informații 
la tel. 092/302001. (OP)

• Vând celular Panasonic G- 
450, Motorola D-160, D-170, 
în garanție. Tel. 094-278490, 
219013.’

n Hk
ÎNCHIRIERI

ÎT COMEMORĂRI DECESE

• Duminică, 14 februarie 
1999 se împlinesc cinci ani 
de când a plecat de lângă 
noi toți cel care a fost

CONSTANTIN HÎNDOREAN
Dumnezeu să-l odih

nească . Tanța și fiul lonuț. 
(6282) 

• Se împlinesc 5 ani de la 
dispariția fulgerătoare a celui 
care a fost

• Familia îndurerată anun
ță cu tristețe trecerea în 
eternitate a celui care a fost 
un bun soț, tată, socru și 
bunic

CORNELSUCIU
de 68 ani. Nu te vom uita 
niciodată suflet nobil și bun. 
înmormântarea va avea loc 
în 14 februarie, ora 13,în 
satul Boholt.(6432)

• Familia îndurerată 
anunță dispariția fulgerătoa
re a dragului lor

I0AN MACRA
în vârstă de 67 ani. Corpul 
neînsuflețit se află depus la 
Capela Romano-Catolică 
din Hunedoara. înmormân
tarea va avea loc duminică, 
14 februarie 1999, ora 13, la 
Cimitirul din Hășdat- 
Hunedoara. (9115)
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“Peria Târftaue/*  (Tfdu^f \ 

șt "Fiorut*  “ SPd Deva |

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

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

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

Curs de calificare
Fundația Muncii cu contribuție de 50%

Organizează
> curs de ospătari-barmani;
> curs de vânzători.

înscrierile se fac la sediul Fundației Muncii din Deva, b- 
dul Decebal, bl.M, parter, până la data de 25.02.1999. 
Relații suplimentare zilnic, între orele 10-13, la telefon 216138.

Compania de distribuție

ACEET

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

• Vând chioșc material plas
tic cu dimensiunea 2,5x2 m, 
stare foarte bună, preț nego
ciabil. Tel. 655310, după ora 
18,Brad. (6267)____________

• Cumpăr celulare GSM,
defecte, sparte, sau codate, 
eventual repar,decodez. Tel. 
094 859958. (6263)_______

• Cumpăr porc 100-120 kg. 
Tel.234132 (6275)

• Vând Banzig textil german, 
masa: 1,40/2,60m, putere 
motor: 1.5kW, lungime lamă: 
3800mm, aspirator scame și 
praf, mașină industrială de 
cusut nasturi, Germania mar
ca PFAFF sistem 134-35k 
curent trifazic, mașină indus
trială de punctat, Germania 
model 3304, curent trifazic. 
Informații la telefon mobil: 094/ 
636443.(9102)

• Cumpăr piese de mo
bilier vechi, peste 80 ani, 
ceasuri, tablouri,argintărie, 
statuete, diferite piese deco
rative,vechi. Tel. 056/184728, 
092 397184, (9116)

• Ofer pentru închiriere hală 
producție,sau comercială, 100 
mp, vad excelent, în cartierul 
Oituz. Dispune de toate faci
litățile. Tel. 625388 (6424)

| OFERTE DE 
SERVICII 7

CONSTANTIN HÎNDOREAN

• Instalez interfoane scară,
prețuri avantajoase,rate. Tel. 
094278162 (6286)________

• Distribuitor autorizat caut 
clienți și colaboratori pentru 
vânzare produse cosmetice 
marca AVON. Tel. 211627, 
234880, O.P.1, C.P.188. (6309)

• Depozit en gros angajează 
facturistă (program Ciel). Se 
cere: curriculum vitae, cazier, 
recomandare ultimul loc de 
muncă. Tel. 216358, 092 
233421 (6426)

• Societate comercială an
gajează achizitori de bușteni 
și cherestea. Relații la tel. 094- 
883439 (OP)

• Angajez vânzător Brad 
și agent vânzări Deva. Con
diții: persoană dinamică, 
vârsta maximă 35 de ani. 
Tel. 230613, 092/398437.

îi vom păstra o vie amin
tire. Frații, cumnații, și prie- 
tenii apropiați. (9113)

• Soția Cornelia și nașii- 
familia Peșteleu reamintesc 
celor care l-au cunoscut că 
se împlinesc 6 luni de la 
decesul celui care a fost

I0AN RÂT
Parastasul și slujba de 

pomenire vor avea loc astăzi, 
13 februarie 1999, ora 11, la 
Biserica din Micro 15 Deva. 
Dumnezeu să-l ierte și să-l 
odihnească în pace.(9101)

SC MI11ACETI COM SRL 
HUNEDOARA 

Tehnologie Germania și Elveția

Produce preparate din carne de 
cea mai bună calitate folosind ingre
diente în exclusivitate naturale, paste 
făinoase, pâine și produse de patiserie.

Oferă la cele mai bune prețuri și de o 
calitate excepțională următoarele produse:
• Paste făinoase 200 g - 1633 lei
• Paste făinoase 400 g - 3095 lei
• Paste făinoase vrac - 6670 lei/kg
• Pesmet 400 g - 1050 lei/kg
• Făină albă la sac - 1750 lei/kg
• Făină albă ambalată 800 g - 

1478 lei

• Zahăr la sac - 3950 lei kg
• Zahăr ambalat 800 g - 3950 lei

De asemenea oferă o șansă unică 
celor interesați pentru:

• Corpuri de iluminat •Calorifere 
• Cazane de încălzire •Tâmplărie de 
alumjniu și lemn.

Toate aceste produse sunt de import 
Germania, iar prețurile la îndemâna 
oricărui client.

Informații la telefoane 054/717070; 
711700, 716330 sau la sediul din 
Hunedoara, str. Revoluției, nr.1.

PUBLICITATE

"cmrĂKTCL

Tragere# 'Super ^oto 
a5/40n din

11.02.1999
20-7-21

Tragerea “Lrpres" din
11.02.1999

37-40-31-26-55-39

Organizează selecție pentru următoarele 
categorii de personal:

0.1. SUPERVISOR VÂNZĂRI pentru 
județele Hunedoara și Alba
Condiții: - studii medii sau superioare, 

-vârsta maximă 35 de ani,
- posesor auto, permis de conducere,
- experiență în domeniu.

0.2. AGENȚI VÂNZĂRI
Condiții: - studii medii sau superioare,

- vârsta maximă 30 de ani,
- permis de conducere,
- posesor auto (constituie un avantaj).

0.3. OPERATOR CALCUL FACTURARE
Condiții: - studii medii sau superioare,

- cunoștințe operare PC în programe de 
gestiune comercială,
- experiență în domeniu, 
-vârsta maximă 35 de ani.

Dacă sunteți o persoană dinamică și doriți să vă 
desfășurați activitatea în cadrul unei echipe tinere, 
într-o firmă în plină dezvoltare, așteptăm să trimiteți 
un C.V. însoțit de fotografie pe adresa noastră: 
Deva, b-dul 22 Decembrie, nr.182 (ieșire din Deva 
către Simeria) sau pe fax: 054/233278, până cel 
târziu la data de 20.02.1999

SC MOL ROMÂNIA PETROLEUM PRODUCTS SRL 
■MBI SUCURSALA ARAD
își extinde activitatea legată de construcția și operarea stațiilor de deservire carburanți 
în municipiul Hunedoara. în vederea formării unei echipe eficiente și bine pregătite 

pentru operarea acestei stații, angajăm:

ȘEF STAȚIE DESERVIRE CARBURANȚI
Condiții: - studii superioare tehnice sau economice

- experiență minimum 2 ani în domeniul comerțului cu amănuntul
- cunoștințe solide operare PC
- vârstă maximă 35 de ani
- persoană dinamică, spirit organizatoric, om de echipă, bun conducător, 
capabil să coordoneze eforturile echipei în scopul atingerii obiectivelor dorite

Avantaje: - cunoașterea limbii maghiare
- stăpânirea noțiunilor de contabilitate
- carnet de conducere

Se oferă condiții de lucru Ia standarde occidentale, salarizare competitivă, 
perspective în funcție de performanțele obținute.

Cei interesați vor trimite Curriculum Vitae, scrisoare de intenție, copie diplomă 
de studii, fotografie, cazier - la adresa: SC MOL ROMÂNIA PETROLEUM 

PRODUCTS SRL - Sucursala Arad, B-dul Decebal, nr. 2-4, Arad, cod: 2900; fax: 
057-280626, în atenția Comp. Resurse Umane, specificând în scrisoarea de intenție 

postul pentru care se aplică.
Data limită de depunere a dosarelor este 19 februarie 1999, cererile trimise după 

data limită nemaifrind luate în considerare.



Ședința Consiliului Județean

Proiecte aprobate, 
completate, amânate

Joi, 11 februarie, a avut loc 
ședința Consiliului Județean, a 
doua din acest an. Față de cea 
anunțată anticipat ordinea de 
zi votată de consiliu a fost pu
țin modificată.

Astfel, consilierii au dezbă
tut și adoptat hotărâri în pro
bleme ca: stabilirea unor taxe 
din competența Consiliului Jude
țean, contribuția județului la fi
nanțarea cheltuielilor de organi
zare și funcționare a Agenției 
pentru dezvoltare regionala V 
vest România, în care e cuprins 
și județul Hunedoara, reorgani
zarea Centrului de valorificare a 
tradiției și creației populare prin 
absorbția Școlii populare de 
artă în Centrul cultural județean 
de artă și etnografie, organigra
ma, statul de funcțiuni, fișele de 
evaluare a posturilor și regula
mentul de organizare și funcțio
nare ale Direcției pentru protec
ția copilului, fișele de evaluare a 
posturilor din aparatul propriu al 
Consiliului Județean și Agenției 
de dezvoltare economică și 
altele.

Proiectele de hotărâri privind 
adoptarea studiilor de fezabili
tate pentru modernizarea drumu
rilor județene Toplițar- Hășdău și 
Ghelari - Bunila au fost discu
tate în principiu, hotărându-se 
amânarea dezbaterii lor și adop
tarea unei hotărâri pentru o 
viitoare ședință a consiliului.

Unele dintre proiectele de 
hotărâri au stârnit vii și demo
cratice dezbateri, așa cum se 
întâmplă de fapt în cele mai mul

te ședințe ale consiliului, proiec
tele inițiale fiind completate cu 
multe amendamente aduse de 
comisiile de specialitate ale 
consiliului sau de consilieri.

Astfel s-au adus foarte 
multe completări proiectului de 
hotărâre privind stabilirea unor 
taxe din competența Consiliului 
Județean.

Dezbateri de principiu s-au 
făcut pe marginea proiectului de 
creare a Centrului cultural jude
țean de artă și etnografie, din 
hotărârea adoptată rezultând o 
economie de 4 posturi, de altfel 
neocupate până acum.

Proiectul de hotărâre pri
vind unele probleme ale Direcției 
pentru protecția copilului a fost 
de asemenea întors pe toate 
fețele de către comisiile de avi
zare și de către consilierii parti
cipant la dezbateri, dat fiind 
volumul mare de alocații buge
tare pe care-l antrenează func
ționarea instituțiilor de ocrotire 
din subordinea amintitei direcții a 
Consiliului Județean.

P.S. La propunerea unui 
consilier s-a introdus pe or
dinea de zi și s-a dezbătut pro
blema indemnizației de ședință 
a consilierilor județeni.

Potrivit afirmațiilor dlui 
Gheorghe Barbu, președintele 
Consiliului Județean, ea este 
calculată după o formulă care 
are în vedere mai multe criterii 
de participare și la valoarea inte
grală ea se ridică la 1.100.000 
de lei pe lună. No comment.

Ion CIOCLEI
»------------ -■ z

rar macii de serviciu la Deva și Hunedoara 
în zilele de 13-14 februarie, în municipiul Deva va funcționa 

farmacia “Viafarm”, situată în strada Dorobanților, bloc 
34, telefon 221909.

La Hunedoara, în același interval de timp, va onora rețetele 
farmacia "Energofarm” din strada G. Enescu, telefon 
717659. (E.S.)

SC URBnn COnrTRUCT sn Devei
Str. E. Gojdu, 83 B, telefon 227094
• Contractează și execută lucrări de 

construcții-montaj, intalații și drumuri
• Reparații, consolidări, intreținere
• închiriază spații de depozitare și producție
• închiriază mijloace de transport mărfuri 

(camion RABA 16 tone).

începând din 15 februarie 1999, prin 
Sucursalele CEC din întreaga țară puteți 

beneficia de un nou produs bancar:

CONTUL DE 
DEPOZIT CU PRIMĂ 

LA DOBÂNDĂ
♦ Cont nominal, destinat persoanelor fizice, 

cetățeni români sau străini
♦ Depozitele se constituie pe termen de o 

lună sau de trei luni, 'cu posibilitatea prelungirii 
automate până la un an.

♦ La prelungirea depozitului, dobânda anuală 
se majorează phntru perioada următoare cu un 
număr de puncte procentuale

♦ Suma minimă de constituire a unui depozit 
este de 3.000.000 lei

Dobânda:
- 50% pe an pentru depozitul pe o lună
- 51% pe an pentru depozitul pe trei luni

♦ Prima la dobândă:
J un punct procentual pentru depozitul 
constituit pe termen de o lună
J trei puncte procentuale pentru depozitul

SC ERMITAJ 
COMEXIM SRL 
Distribuitor autorizat al 
TUBORG BEER ROMÂNIA 

pentru județul Hunedoara

Angajează distribuitori
Condiții: carnet conducere cat B; garanții 

materiale; cazier curat; studii medii; vârsta 21- 
40 ani.

Se asigură salarizare procentuală din 
vânzări. Informații la telefoanele 094/611458; 
092/281324.

Interviul are loc în data de 17.02.1999, ora 
17, la depozitul din str. I.L. Caragiale (fosta 
fabrică de conserve).

VREMEA
Vremea va fi în general închisă. Va ninge mai ales în 

sud-estul, estul țării și la munte. Pe alocuri, ninsorile pot 
fi însemnate cantitativ. Vântul va fi moderat și cu inten
sificări temporare, viscolind ninsoarea. Temperaturile 
maxime vor fi cuprinse între -5 și 2 gade. Minimele se 
vor încadra intre -12 și -2 grade in general.

Consiliul Județean Hunedoara 
Direcția de administrare și exploatare a 

drumurilor Deva 
Organizează 

<CȘ~LICITAȚIE PUBLICĂ~Z^> 
Pentru valorificarea unui volum de masă 

lemnoasă de 1136 mc, plopi pe picior aflați 
pe aliniamentul D.J. 668 Bretea Română - 
Streisângeorgiu.

Eicitația va avea loc în data de 22.02.1999, ora 10, 
la sediul Direcției de administrare și exploatare a 
drumurilor, str. 22 Decembrie, bloc 4, parter.

Informații privind licitația și prețul de pornire se 
pot lua de la sediul Direcției de administrare și 
exploatare a drumurilor, telefon 054/234376.

în cazul rămânerii nelicitate a masei lemnoase, 
licitația se repetă după 5 zile.

S.C. “CETATE” S.A. DEVA
Organizează licitație în vederea închiri

erii Fabricii de pâine Brad, în data de 
27.02.1999, ora 10.

Documentația de licitație se poate ridica de la 
sediul firmei din Deva, str. Mureșului, nr.4, telefoane 
054/214225, 054/218963, începând cu data de 
15.02.1999.

Achiziționează de la populație, cu 
plata pe loc, porci vii.

Programările se fac la Centrul de 
achiziții din strada Sântuhalm nr. 125, 
telefon. 255588.

Administratorul 
unic SC Streiul 

SACălan
Convoacă Adunarea 

Generală a Acționarilor 
pentru data de 01.03.1999, 
ora 10, la sediul societății din 
Călan, str. A. Vlaicu, nr.8, cu 
următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea noii 
structuri a actionariatului

2. Alegerea conducerii 
societății

3. Alegerea comisiei 
de cenzori

4. Diverse
Relații suplimentare la 

telefon 054/730371.

BANCA DACIA FELIX SA
Sucursala Deva

Vinde Ia licitație publică următoarele:
I. Apartament 3 camere, situat în Deva, 

str. Bejan, nr.7, bl.56, sc.I, etaj.IV, ap.9. Preț 
de pornire licitație: 50.000.000 lei.

II. Casă 6 camere, situată în Bârsău, 
nr.205, județul Hunedoara. Preț de pornire: 
25.000.000 lei.

III. Casă 2 camere, anexe gospodă
rești, situată în Hărțăgani, proprietatea lui 
Medrea Elisabeta. Preț de pornire: 
16.000.000 lei.

Licitația va avea loc în data de 
17.02.1999, la ora 9, la Judecătoria Deva, 
Biroul Executorilor Judecătorești.

Informații suplimentare la sediul băncii 
din Deva, b-dul N. Bălcescu, bl.54, sau la 
telefon 226567 sau 220796.

LICITAȚIE PUBLICA
BANCA ROMÂNĂ DE COMERȚ EXTERIOR - 

BANCOREX S.A.,
Organizează în data de LUNI - 22 februarie 1999 (la sediul său din București, Calea 

Victoriei, nr. 15, sector 3) LICITAȚIE PUBLICĂ CU OFERTA ÎN PLIC SIGILAT, în conformitate 
cu prevederile incidente înstrăinării de active, stabilite de legislația în vigoare.

Obiectul licitației îl constituie vânzarea următoarelor imobile:
- ORĂȘTIE - spațiu eomercjal și de producție - Piața Aurel Vlaicu, nr. 3.
- PETROȘANI - spațiu comercial situat la parterul blocului nr. 97 din str. 1 Decembrie 1918 
Prețul de pornire pentru fiecare activ este prevăzut în documentația de participare

la licitație, specifică fiecărui imobil, care poate fi procurată zilnic între orele 10,00 - 
14 00, contra sumei de 250.000 lei, începând cu data de 08.02.1999, de la sediul 
Bancorex SA - Calea Victoriei nr. 15, Serviciul Investiții, int. 3630.

Pentru participarea la licitație, persoanele juridice sau fizice interesate (care au 
cumpărat documentația de participare la licitație și care au plătit taxa de participare) 
vor putea depune la Bancorex - Registratură, până la data de 19.02.1999 - ora 14,00, 
oferte separate pentru fiecare imobil, prezentate în concordanță cu prevederile 
documentației de licitație.

Participanții la licitație vor depune taxa de participare în valoare de 500.000 lei/ 
imobil licitat la casieria Bancorex, până cel târziu la data de 19.02.1999 - ora 12,00.

Relații suplimentare privind condițiile de participare la licitație se pot obține la. 
telefoanele 01- 3149190; 3147378 - int. 3630 și 054 - 230183, 054- 230715.
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