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•Soția către soț:
- Uite ce scrie: “Girafa are limba lungă de 45 de centimetri”...
- Cu siguranță ești invidioasă!

/' \ CE fi Vremea va fi
Wnt/lt/i schimbătoare, cu cer 

Wd/ variabil, temporar
noros. Pc alocuri s« vor semnala ploi ce vor 

avea caracter de aversă. Vântul va sufla slab până la
moderat. Temperaturile minime se vor situa între 6 și 11 
grade, iar cele maxime între 15 și 20 de grade. (L. Micloșoni)

APELE SUNT 
ÎN SCĂDERE

Conform ultimelor date pri
mite de la Comisia județeană de 
apărare împotriva dezastrelor, 
nivelul râului Mureș estp în 
scădere, viitura trecând deja de 
teritoriul județului Hunedoara. Pe 
raza comunei Geoagiu au fost 
afectate de inundații aproximativ 
1000 ha de terenuri agricole. Nu 
au fost inundate nici case și nici 
instituții, ca urmare nu există 
pierderi de animale sau păsări 
de curte.

Pe raza municipiului Orăștie 
au fost inundate aproximativ 
200 ha terenuri agricole, în 
această zonă fiind pregătite 
două plutoane de jandarmi 
pentru a interveni în caz de 
nevoie. Pe raza comunei Șoimuș 
au fost inundate unele zone 
joase din lunca Mureșului, 
respectiv 39 ha teren agricol.

Dacă situația rămâne 
stabilă și apele se retrag în 
matcă este posibil ca efectele 
pentru culturile agricole să fie 
neînsemnate. (A.N.)

FMI s-a îndurat 
și a plecat

Așteptată cu nerăbdare și 
speranță pentru a ne arunca în 
palmă o brumă de „verzi”, 
foarte necesară e drept, comisia 
Fondului Monetar Inter
național, avându-l în frunte 
pe însuși negociatorul său șef 
în relațiile cu România, 
Emanuel Zervoudakis, s-a 
aflat din nou, din 6 aprilie 
a.c., în țara noastră. Discuțiile 
cu reprezentanții guvernului 
au fost intense, pe alocuri 
tensionate', echipierii FMI 
fiind nemulțumiți de o serie de
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nerealizări de la noi, la care 
ei țin foarte mult. I-au 
contrariat îndeosebi
deficiențele în colectarea 
veniturilor la bugetul statului, 
ritmul lent al reformei în 
general și al celei din 
instituțiile bancare în special, 
ușurința cu care Executivul 
acordă diferite facilități  fiscale 
anumitor investitori care 
cumpără pachete de acțiuni 
ale unor societăți românești 
importante. Apoi s-au 
burzuluit de-a dreptul pentru 
creșterea inflației, escaladarea 
prețurilor, evoluția ne
controlată a cursului leu- 
dolar.

După ce și-au făcut „mea 
culpa", ai noștri au promis că 
vor fi mai atenți, că vor 
controla mai sever aceste 
coordonate, doar le vor înmuia 
cumva inima durilor de la 
FMI și vor accepta încheierea 
unui nou acord stand-by. Și 
faptul s-a comis. Premierul 
Radu Vasile și Emanuel 
Zervoudakis au semnat 
scrisoarea de intenție în acest 
sens. Documentul va fi trimis
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conducerii FMI de la 
Washington, urmând a fi 
luat în discuție la începutul 
lunii iunie.

In cazul aprobării, care în 
mod sigur nu va mai ridica 
semne de întrebare de vreme ce 
comanda pentru încheierea 
acordului a venit chiar de la 
Washington, de la cel mai 
înalt nivel, conform 
declarațiilor dlui Ion 
Diaconescu, președintele 
Camerei Deputaților, 
România va primi de la FMI 
un împrumut de aproximativ 
500 de milioane de dolari, ce 
va fi acordat în patru tranșe 
trimestriale, în 10-11 luni, 
prima urmând a fi eliberată 
cel mai târziu până la 
sfârșitul lui iunie a.c.

Așadar, ceea ce era de 
așteptat și de dorit s-a 
întâmplat. Aveam nevoie de 
așa ceva? In ce condiții? Cu 
ce preț?

Era, într-adevăr, mare 
nevoie. Altfel, după cum spun 
toți specialiștii, România ar fi 
intrat în incapacitate de plăți, 
cu toate consecințele de 
rigoare, de-a dreptul 
catastrofale. In plus, acordul 
poate fi și un semnal pozitiv 
pentru investitorii străini că 
în țara noastră reforma merge, 
mai șchiop dar face pași, că 
avem capacitatea de a returna 
eventuale alte împrumuturi 
luate de la diverse organisme 
internaționale, că ne-am 
recăpătat credibilitatea în 
bune intenții.

Nu este de ajuns. 
Negociatorii FMI au pus 
condiții stricte. E drept că ei 
s-au îmbunat cumva față de 
anterioarele sosiri și

Dumitru GHEONEA 
(Continuare în pag. 2)

întocmirea cadastrului 
general - o lucrare de 
anvergură în timp și 

spațiu li)
Discuție cu dl ing. Constantin Ene, directorul 

Oficiului județean Hunedoara de cadastru, 
geodezie și cartografie

• - în baza Legii nr. 7/ 1996 
privind cadastrul și publicitatea 
imobiliară - spunea interlocutorul 
- au fost înființate Oficiul Național 
de cadastru și oficiile județene, 
care sunt instituții aflate în 
subordinea directă a Guvernului. 
Obiectul de activitate - deci 
scopul acestor instituții - îl 
reprezintă realizarea cadastrului 
general, care urmărește 
coordonarea activității 
cadastrelor de specialitate, 
respectiv a cadastrului agricol, 
forestier, cadastrului apelor, 
drumurilor, domeniului extractiv, 
industrial, al transporturilor 
rutiere, feroviare, navale și 
aeriene, turismului, al zonelor 
protejate naturale și construite, 
al celor cu risc ridicat de 
calamități naturale, ori supuse 
poluării și degradării.

Din discuție am reținut că 

BANCA COMERCIALA 
ROMÂNA

A majorat, începând cu data 
de 23.04.1999, nivelul ratei de dobândă 
practicat la certificatele de depozit astfel:

Certificate de depozit % pe an
cu scadență la 3 luni 75

KtLWA COjli:K( LUĂ ROHANÂ
Banca de care aveți nevoie!

toate aceste cadastre de 
specialitate pun la dispoziția 
Oficiului județean de cadastru, 
geodezie și cartografie 
(OJCGC) datele necesare 
pentru alcătuirea și 
actualizarea cadastrului ge
neral. în același timp oficiul 
coordonează activitatea de 
geodezie, topografie, 
fotogrametrie, cadastru și 
cartografie din teritoriu. Aceste 
date sunt prelucrate și 
centralizate în vederea punerii 
lor la dispoziția birourilor de 
carte funciară, pențru 
publicitate imobiliară și pentru 
Ministerul Finanțelor în vederea 
stabilirii impozitării. Dl Ene a 
menționat că datele cadastrului

A consemnat 
________Nicolae TÎRCOB

(Continuare în pag. 2)

Plecând în America, președintele 
Constanținescu ne-a liniștit

Românii să nu 
se mai teamă 
de război și de 

inflație!
Așa cum era de 

așteptat/ Parla
mentul României, expri

mând “voința” electo
ratului, a aprobat cererea 
NATO de survol fără nici o 
restricție a spațiului 
aerian al țării noastre de 
către forțele Alianței în 
scopul desfășurării 
operațiunilor militare în 
Iugoslavia. în vreme ce 
dezastrele în țara vecină 
iau proporții, murind 
oameni nevinovați și 
înregistrându-se pagube 
materiale incalculabile 
prin efectele produse în 
timp și spațiu de 
bombardamentele intense 
asupra unor așa-zise ținte 
strategice, inclusiv asupra 
televiziunii, la summitul de 
la Washington se elogiază 
victoria democrației forței, 
în prezența a peste 40 de 
șefi de state și de 
guverne.

La plecarea în 
America, președintele 
Constantinescu a ținut să- 
i liniștească pe români, 
spunându-le că nu mai au 
de acum motive să se 
teamă de război și nici de 
inflație, deoarece ne 
găsim sub “umbrela” 
NATO, care ne ocrotește, 
ținând ușile deschise, dar 
nu ne dă nici un fel de 
garanție de despăgubiri 
sau de securitate, deoa-

rece nu suntem încă 
membri ai acestei 
alianțe, ci numai 
parteneri. De, Doamne! 
Parcă noi n-am fi vrut să 
devenim membri.

încurajat de votul 
favorabil al parlamen
tarilor, președintele țării 
vrea să propună mai 
marilor lumii să-și 
îndrepte privirile și către 
noi, el fiind decis să 
expună un program de 
reconstrucție a Iugo
slaviei și în întreaga 
zonă a Balcanilor. Bine 
ar fi să ne ia cineva în 
seamă aceste intenții, 
deoarece până acum 
noi am zis și tot noi am 
auzit ce ne doare.

Cu toate că Miloșevici 
este dispus să accepte 
autonomia și prezența 
unor forțe străine, dar nu 
ale NATO, de menținere 
a păcii în Kosovo, Clinton 
se arată a fi sceptic, el 
urmărindu-și planurile de 
distrugere și de 
intimidare a celor ce nu-l 
ascultă.

Dă Doamne să avem 
liniște și pace, să 
scăpăm de război și de 
inflație și de toate relele 
care ne amenință, așa 
cum ne dorește și 
președintele Constan
tinescu!

Nicolae TiRCOB

BANCA ROMÂNĂ PENTRU DEZVOLTARE
Dacă vreți să obțineți un venit sigur

vă stăm la dispoziție cu dobânzi avantajoase la depozite:

Dacă doriți să cumpărați sau să construiți,
Creditele noastre pot rezolva rapid dorința dumneavoastră:

- pentru nevoi personale;
- pentru bunuri de folosință îndelungată;
- pentru autoturisme de la societățile comerciale sau de la persoane fizice;
- pentru cumpărare, construcție, modernizare, extindere, terminare de locuințe, case de vacanță 

și cumpărare terenuri intravilane;
- pentru nevoi gospodărești.

zile:
’ Cu plata

7 14 21 30 60 90 180 270 365 730 1095

- - - 55 56 57 58 59 60 ■JobSnzII lunar
■ Cu plata
lobânzii la expirare 45 46 47 55 57 59 60 61 65 75 90

Căutați-ne și nu veți regreta!
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Indicatori de performanță ai BCR

Raportul de gestiune pe anul 
1998 este favorabil

FMI s-a îndurat
și a plecat

(Urmare din pag. 1)

întocmirea 
cadastrului

Dintr-un comunicat de presă primit de 
la Banca Comercială Română am desprins 
câteva date care indică un bilanț favorabil 
pentru anul 1998, fapt relevat și de Raportul 
de gestiune al administratorilor BCR, 
Bilanțul contabil și de Raportul cenzorilor 
prezentate la Adunarea Generală a 
Acționarilor.

în context, s-a arătat că bilanțul pe anul 
1998, întocmit potrivit normelor românești 
de contabilitate, prezintă un total al activelor 
(și respectiv al pasivelor) cu 52,8 % mai 
mare comparativ cu 1997 și un volum al 
capitalurilor proprii în creștere cu aproape 
50% față de anul precedent.

Profitul brut al exercițiului este la un nivel 
apropiat celui înregistrat în 1997. 
Acționarilor li se cuvin 215,5 miliarde lei ca 
dividende, iar banca și-a constituit, potrivit 
legii, rezerve și fonduri în sumă de 654,6 
miliarde lei.

A fost apreciat faptul că indicatorii de 
performanță pentru 1998, calculați în funcție 
de profitul net, se mențin la un nivel bine 
cotat pe plan internațional. Astfel: 
rentabilitatea capitalurilor proprii a fost de 
31,52%, rentabilitatea activelor - 3,5%, iar 
indicele de adecvare a capitalului la active 
- 18,91% (recomandat min. 8%).

Un element semnificativ privind 
dinamica activității Băncii Comerciale 
Române în cursul anului trecut îl reprezintă 
creșterea cu 23,2% a numărului clienților 
(ajuns la peste 1.575.000), în timp ce 
numărul conturilor deschise depășește 
3.100.000, acesta fiind mai mare cu 27,8%, 
comparativ cu 31 decembrie 1997.

Referitor la activitatea de creditare a fost 
apreciat faptul că împrumuturile acordate 
clienților în 1998 au însumat aproape 
50.000 miliarde lei, pe rulaj, volum în 
creștere cu 62,1% față de anul precedent, 
în cadrul acestora remarcându-se 
dinamica mai accentuată a împrumuturilor 
angajate de sectorul privat, a cărui pondere 
în structura creditului neguvernamental, la 
31 decembrie 1998, era de 49,1% 
comparativ cu 31,2% la finele anului 1997.

De asemenea, acționarii au apreciat 
modul în care și-a început activitatea Banca 
Comercială Română - Sucursala Chișinău, 
instituție bancară inaugurată la 22 
octombrie 1998.

Adunarea Generală a Acționarilor a 
accentuat necesitatea realizării obiectivelor 
prioritare pentru 1999 vizând, între altele, 
finalizarea sistemului informatic integrat 
pentru cele 256 de unități ale BCR și 
creșterea în continuare a eficienței rețelei 
de unități teritoriale.

Membrii Adunării Generale au fost de 
acord în principiu cu propunerea conducerii 
executive de majorare a capitalului social 
al băncii potrivit Legii bancare nr.58/1998, 
recomandând în acest sens întocmirea 
documentației necesare în vederea 
solicitării aprobărilor prevăzute de lege, de 
la Banca Națională a României și de la 
acționarii băncii.

în prezent capitalul social înregistrat al 
Băncii Comerciale Române este de 840,6 
miliarde lei, s-a arătat în documentele supuse 
dezbaterii adunării generale a acționarilor 
BCR, care a avut loc de curând. (N.T.)

dialoguri la București. Au mai 
lăsat ceva de la ei, acceptând 
urcarea deficitului bugetar de la 
2 la sută la 2,5 la sută, poate 
ținând seama și de consecințele 
negative pe care le resimțim 
pregnant ca urmare a 
evenimentelor din Iugoslavia, 
însă multe din exigențele lor au 
rămas ca mai înainte. Se cere 
diminuarea ratei inflației și 
reducerea descreșterii
economice. Se recomandă 
sporirea gradului de colectare a 
veniturilor bugetare și limitarea 
cheltuielilor. Se impune 
aplicarea severă a programelor 
convenite cu Banca Mondială, 
care prevăd accentuarea 
restructurării întreprinderilor și 

sistemului bancar și

micșorarea pierderilor în 
sectorul de stat.

Altfel spus, este limpede că 
semnarea acordului stand-by 
cu FMI nu va însemna 
automat și necondiționat 
relansarea economiei 
românești. Nici creșterea 
nivelului de trai al populației 
de azi pe mâine. Nici salarii 
mai mari, fără producție și 
productivitate. Acordul ne este 
un reazem, ne dă un impuls. 
Cum le vom înțelege și susține 
depinde în primul rând de noi, 
de angajarea dinamică pentru 
redresarea economică, de 
adoptarea acelor măsuri care 
să ne asigure pârghiile de 
dezvoltare pe toate planurile.

FMI a venit, s-a 
înduplecat și a plecat. Noi 
rămânem aici cu toate ale 
noastre.

r ........................................ ■■ ' ■ " .............

in piața agroalimentară din Simeria,

SE FAC EFORTURI
PENTRU MODERNIZARE

îmbolnăvind toate 
domeniile vieții sociale, 
sărăcia s-a implantat mai cu 
seamă acolo unde cererea 
întâlnește oferta. Adică pe 
piață. Acest flagel este 
omniprezent în piețele 
agroalimentare din orașele cu 
o rată mare a șomajului și 
unde implicit puterea de 
cumpărare este scăzută.

in piața agroalimentară din 
orașul Simeria o oarecare 
vânzoleală și animație se 
observă doar sâmbăta! în rest, 
domnește liniștea: producători 
agricoli puțini, cumpărători la 
fel de puțini. "Orașul nostru 
are multe case cu grădini, iar 
oamenii își cultivă acolo 
strictul necesar: cartofi, 
zarzavaturi etc. Dintre 
producătorii agricoli care își 
etalează mărfurile pe piață o 
trecvență mai mare s-a 
constatat în rândurile celor 
din satele apropiate: Hărău și 
Rapolt. Și totuși, nu ne putem 
lăuda cu o aglomerație prea 
mare, însă pentru un oraș mic, 
este mulțumitor”, afirma dl 
Nicolae Irimie, administrator.

Că puterea de cumpărare 
este scăzută o demonstrează 
încasările destul de slabe, în 
medie de 30 milioane lei/ lună. 
Un venit oarecum sigur 
provine din spațiile închiriate, 
căci din biletele forfetare, 
suma obținută se ridică la 
doar 3 milioane lei/ lună. Chiar 
și în condițiile de austeritate, 
administrația pieței Simeria 
încearcă din răsputeri să 
modernizeze piața. Unele 
lucrări vot demara începând 
din această săptămână. Este 
vorba despre amenajarea 
unui spațiu închis pentru 
containerele de gunoi 
prevăzut cu apă și canalizare 
precum și construirea unei 
cișmele dotată cu cuve pentru 
spălarea legumelor, fructelor

și zarzavaturilor. Costurile 
acestor lucrări se ridică la 
aproximativ 40 milioane lei, 
iar bugetul pieței este de 
doar 50 mii. lei. în octombrie 
anul trecut Primăria Simeria a 
preluat piața; noua 
conducere a avut în vizor o 
serie de obiective pe care 
de altfel le-a și îndeplinit 
Printre realizări se numără 
acoperirea grupurilor sociale, 
repararea instalației de apă 
și a instalației electrice la 
grupurile sociale,
introducerea curentului 
electric și apei calde în 
boxele în care se vând 
produse lactate și legume, 
refacerea acoperișului la 
corpul administrativ etc. 
Vorbind de planurile pentru 
viitor, dl Nicolae Irimie 
administrator, ne-a spus' 
“Acum se află în atenția 
executivului studiul 
proiectului de acoperire a 
celor două rânduri de mese 
existente la ora actuală în 
piață. După executarea 
canalizării, sperăm să 
dispunem de fonduri pentru 
a reface covorul asfaltic în 
platoul pieței care acum 
prezintă numeroase 
denivelări.”

Obiectivele conducerii 
administraței pieței sunt 
numeroase, practice și odată 
realizate vor fi binevenite. 
Cât de repede se vor 
desfășura lucrările, depinde 
doar de fondurile disponibile. 
Să sperăm că în sezonul 
următor piața Simeria va 
abunda în produse, atât 
agricole cât și industriale, 
pentru ca veniturile care 
formează bugetul pieței să 
cunoască o creștere 
substanțială. în acest caz 
modernizarea este posibil de 
atins.

Cristina CÎNDA
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Parcul de pe bd. Libertății 
din Brad în așteptarea 
zilelor mai călduroase.

Foto: Traian MÂNU

NOTE^INFORMAȚII OPINII
din comuna Totesti

Evoluție
lată cum evoluează situata demografică a comunei. in 

perioada trecută din acest an s-au înregistrat 10 căsătorii, 
16 nou născuți și 26 de decese. Este îmbucurător că 
numărul noilor născuți este în creștere.

ImpazitE și taxe
Consiliul local a stabilit impozitele și taxele pe anul în 

curs. S-a stabilit să se achite drept impozit 0,1 % din valoarea 
clădirii și 100 lei pe m.p. de pământ. Problema care se 
pune este însă modul cum vor fi adunate aceste dări...

Vine gazul metan
A apărut Hotărârea de Guvern privind introducerea 

gazului metan în toate satele comunei. Lucrarea va costa 
circa 8 miliarde de lei, pentru anul în curs alocându-se 300 
milioane de lei. întocmirea documentației a fost deja 
licitată și se află în lucru.

Traian BONDOR

Reviste hunedorewe
gSrimu/ număr din acest an al revistei 
•Eculturale “Semne” (cu apariție 

trimestrială) se prezintă într-o nouă înfățișare, 
realizată cu sprijinul aceleiași Edituri EMIA 
din Deva. Semnele propuse cititorilor de către 
colegiul de redacție vin, și in acest număr, mai 
cu seamă de pe 
tărâmul literaturii - 
eseu, critică literară, 
poezie etc.

Lui Marin So- 
rescu și Nicolae 
Batzaria, precum și 
cărților dintre cele
mai recente aparținând unor scriitori mai mult 
sau mai puțin consacrați (Ion Mureșan, 
Simona Grazzia Dima, loan Țepelea, Adrian 
Alui Gheorghe, Constantin Preda, Mihai 
Antonescu, Paula Romanescu, Simon Singh, 
loan lancu) le-au fost consacrate spații 
generoase în cuprinsul revistei, în timp ce 
protagoniștii “semnelor lirice” (poezie) sunt 
loan Țepelea, Horia Zilieru, Minerva Chira, Ion 
Conac ș.a.
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Interlocutorul poetei Paulina Popa 
(directorul revistei) la rubrica “Starea de dialog" 
este poetul Anghel Dumbrăveanu, care 
consideră că, în ce privește schimbările din 
literatura română, “încă nu s-au ales apele de 
uscat. Interesul pentru literatură s-a diminuat, 

în partea cititorilor, 
difuzarea cărților 
și a revistelor de 
cultură s-a 
"federalizat". Apar 
enorm de multe 
cărți și reviste. 
Fiecare oraș sau

orășel are editurile și publicațiile sale, ceea ce 
e bine, dar parcă oferă sentimentul că își sunt 
suficiente lor înseși".

Ultimele pagini ale revistei “Semne" (din 
cuprinsul căreia nu s-au eliminat, din păcate, 
toate greșelile de tipar) consemnează alte 
noutăți editoriale și culturale, precedate de o 
“cronică subiectivă" a lucrărilor ce ilustrează 
preocupările îndelungate ale profesorului 
Victor Isac legate de etică și, respectiv, de 
realitatea religioasă. (G.B.)

(Urmare din pag. 1)

general sunt foarte importante 
pentru asiaurarea aarantării
iuridice a dreptului de
proprietate. pentru intro-
ducerea unui sistem mo-dern
de taxe si impozite pe
proprietate si pentru
dezvoltarea unei larai si
nedestructive piețe a bunurilor
imobiliare

în acest sens, de curând 
s-a încheiat un protocol între 
Ministerul Justiției și Oficiul 
Național de Cadastru care 
pune bazele colaborării între 
cele două instituții, pentru 
aplicarea Legii 7/1996. Pentru 
a înfăptui obiectivele amintite, 
periodic listele cu persoanele 
fizice și juridice autorizate să 
execute și să verifice lucrările 
de cadastru, geodezie și 
cartografia sunt transmise 
birourilor de carte funciară, 
birourilor notariale și Curții de 
apel din Alba lulia. De menționat 
că în anul 1999 există intenția 
să fie licitate lucrări de delimitări 
administrativ - teritoriale și 
lucrări de cadastru general 
pentru unele localități din 
județul nostru, în raport de 
fondurile bugetare alocate în 
acest scop.

- în anul trecut - preciza dl 
Ene - au fost realizate lucrări 
de delimitări administrative 
pentru localitățile Deva, Simena, 
Șoimuș, Hărău, Băcia și 
Turdaș, o parte din ele 
finalizându-se în acest an. Prin 
delimitări se stabilesc hotarele 
dintre teritorii, se bornează și 
se calculează suprafața 
teritoriului din coordonate. Prin 
această operațiune se 
oficializează limitele teritoriului 
administrativ, lucru ce nu s-a 
mai realizat din anul 1968. (va 
urma)

Macaraua
! funcționează^
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în ziarul nostru nr. 2373, 

din 30 aprilie a.c., a fost in
serată și o fotografie 
reprezentând o macara aflată 
lângă o construcție din 
comuna Ilia, în explicație 
spunându-se că aceasta nu 
funcționează de multă vreme, 
într-adevăr, la data când a 
fost realizată fotografia 
respectivă, lucrurile așa au 
stat.

Primarul comunei Ilia, dl 
loan Costea, ne-a confirmat 
faptul că după 1996 lucrarea 
la centrala telefonică 
automată ce se construiește 
aici a stagnat, lipsind fondurile 
necesare. Găsindu-se 
resurse financiare, în această 
primăvară lucrările au fost | 
reluate, construcția urmând 
să aibă două etaje, existând 
șansa ca până la sfârșitul 
anului să fie montată și pusă 
în funcțiune centrala. 
Reluarea lucrărilor a impus, 
evident, utilizarea macaralei.

Se ridică însă și niște 
întrebări legate de încă o | 
parte a construcției de pe 
fundația respectivă, unde au 
fost proiectate niște spații 
comerciale pentru cooperația 
de consum din localitate. Cum 
aceasta nu mai dispune de 
fonduri și nici Federalcoop 
Deva nu și-a manifestat | 
disponibilitatea deocamdată 
pentru a asigura resursele 
necesare continuării și 
finalizării investiției, există 

| incertitudine asupra 
■ destinației ce se va da părții 
• respective din construcție.
I (N.T)
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și un Aro 

plencn într o 

expediție în S#h#r#

Patru Dacii și un Aro plea
că în Sahara în expediția “Cu 
papucii în deșert” organizată 
de Academia Cațavencu, care 
se va desfășura între 9 și 30 
iunie, pe traseul celebrului raliu 
Paris-Dakar.

Automobilele vor fi donate, 
la finalul cursei de aproximativ 
8.500 de kilometri, unor orga
nizații umanitare din Senegal.

“Țelul nostru este de a ne 
arăta generoși față de altă 
țară. Adică, vrem să demon
străm că generozitatea este 
posibilă", a declarat Mircea 
Toma la conferința de presă de 
la discoteca Vox Maris.

“Este totodată un raliu care 
pune în valoare dimensiunea 
curajoasă, nu numai cea hazlie 
a echipei de la Cațavencu, 
pentru că organizarea este 
integral românească”, a pre
cizat Toma.

Expediția “Cu papucii în de
șert” va parcurge trasee din 
România (pe ruta București- 

.Arad), Ungaria, Austria, Italia, 
Franța și Spania, urmând să 
“revină la adevărata aventură” 
odată cu trecerea în Maroc, 
Mauritania și Senegal, unde 
aproape 500 de kilometri vor fi 
străbătuți în plin deșert, nu pe 
șosea.

Este prima dată când patru 
automobile Dacia (modelul 
1307 4WDT, dublă cabină) vor 
încerca să traverseze deșertul 
Sahara. Mașinile au foarte pu
ține modificări de ordin tehnic 
pentru raliu, printre care un 
sistem de răcire adaptat căl
durii din deșert, o suprastruc
tură de rezistență și un tip spe
cial de ambreiaj (sinterizat).

Expediția, care a costat 
peste 50.000 de dolari, este 
susținută exclusiv prin efor
turile unor firme românești: 
Dacia, Tofan Grup, Intrarom, 
Petrom și Aro, care a intrat ulti

mul în raliu cu un autoturism 
de teren Aro Spartana.

în Africa, la Dakar, Aca
demia Cațavencu va fi întâm- 
piriată de oficialități și de re
prezentanții publicației în limba 
franceză “Le Cafard Libre” 
(Gândacul eliberat), publicație 
cu caracter similar.

Cele patru mașini, denu
mite după personaje din ope
rele lui Caragiale - Mița Bas
ton (capul convoiului), Papa- 
dopolina, Veta, coana Zoițica 
și, ultimul intrat Ionel, au primit 
după conferința de presă bo
tezul cu șampanie. “Inițial am 
vrut să-l botezăm nu Ionel, ci 
Bubico dar ne-am gândit la 
sfârșitul tragic al celebrului 
personaj", a mărturisit Patrick 
Andre de Hillerin.

Pe parcursul traseului, alte 
două mașini, marca Peugeot, 
se vor alătura convoiului, însă 
pe cheltuiala proprie.

Aventurile raliului se vor 
concretiza într-un documentar 
de 2-3 episoade și într-o expo
ziție de fotografii a lui Con
stantin Stan, fotoreporterul 
Academiei Cațavencu.

lată echipajele Daciilor 
papuc:

Mașina 1 (Mița Baston) - 
Gerard Lucon (inițiatorul ex
pediției, a participat la șapte 
raliuri prin deșert) și Călin Vra
bie (cameramanul expediției);

Mașina 2 (Papadopolina)
- Mircea Toma, Patrick Andre 
de Hillerin, Constantin Stan;

Mașina 3 (Veta) - Florin 
Costea (doctorul raliului) și 
Dan Petrescu (purtător de 
cuvânt al Băncii Mondiale în 
România);

Mașina 4 (Coana Zoițica)
- Constantin Lascu (pilot și 
mecanic la Uzinele Dacia) și 
Cornel Coman (participant la 
prima expediție română în 
Himalaya).

Casa Națională de
Asigurări Sociale de 

Sănătate (CNASS) va anunța 
noua listă a medicamentelor 
compensate cel mai târziu în 5 
mai a.c., la 15 zile de la pu
blicarea în Monitorul Oficial a 
contractului-cadru privind 
acordarea asistenței sanitare 

Noua lista a medicamentelor 
compensate va intra în funcțiune 

în Prima decadă a lunii mai
în sistemul asigurărilor, a de
clarat agenției MEDIAFAX dr. 
Iulian Popescu, director general 
al CNASS.

Până atunci, Ministerul Să
nătății, Colegiul Medicilor, Co
legiul Farmaciștilor și condu
cerea CNASS vor încheia ne
gocierile privind noua listă a 
compensatelor. Ministerul Să
nătății și cele două Colegii au 
transmis CNASS o listă cu 
peste 450 de Denumiri Comune 
Internaționale (DCI). Conduce
rea Casei Naționale a stabilit că 
doar 269 dintre DCI ar putea fi 
cuprinse în lista compensatelor, 
ele respectând criteriile inter
naționale de eliberare a produ
selor cu preț redus.

Instituțiile abilitate vor purta 
o nouă rundă de negocieri 
pentru stabilirea listei de com
pensate. CNASS va aloca 
pentru acestea 20 la sută din 
fondurile colectate din con

*

Solomon Pădurean din Grind semănând câteva din cele
6 ha pe care le deține cu orz

Foto: Traian MÂNU

tribuția populației la fondul asi
gurărilor de sănătate. “Vrem 
să găsim cea mai bună for
mulă de compensare, pentru a 
nu mai fi puși în situația să nu 
plătim la timp farmaciștilor banii 
pentru produsele vândute cu 
preț redus", a mai spus 
Popescu.

Tot în prima decadă a lunii 
mai vor fi publicate și normele 
de aplicare a contractului-ca
dru. Directorul general CNASS 
a precizat că, până la 30 iunie 
a.c., medicii de familie vor în
cheia cu casele de asigurări 
de sănătate convenții care să 
ateste numărul românilor care 
și-au ales generalistul, zonele 
în care numărul cadrelor me
dicale este sub necesar, pre
cum și alte probleme de ordin 
organizatoric, astfel încât, în
cepând cu data de 1 iulie, re
forma sanitară să poată începe 
la toate nivelurile. Potrivit direc
torului general, începând din 
semestrul al doilea, medicii de 
familie vor fi retribuiți în funcție 
de numărul persoanelor înscri
se pe liste, de vârsta acestora 
și de gravitatea afecțiunilor 
tratate, precum și de numărul 
afecțiunilor depistate precoce 
și tratate eficient.

Guvernul și-a prezentat 
Cartea Albă - un an de 

guvernare
Guvernul a prezentat Car

tea Albă - un an de guvernare, 
aprilie 1998-aprilie 1999, în ca
re sunt prezentate evoluțiile 
care s-au înregistrat în eco
nomie, în plan social, în politica 
externă, în zona reformei so
cietății civile și a altor domenii 
de interes național.

Premierul Radu Vasile 
arată, în prefața cărții, că împli
nirea unui an de guvernare 
reprezintă un moment de bilanț, 
dar acesta nu poate să fie de
cât unul parțial, deoarece pro
gramul guvernamental și-a 
propus obiective și termene 
precise, multe dintre acestea 
având scadența în anul 2000.

“Putem afirma cu obiecti
vitate că am făcut pași impor
tanți pe calea reformei demo
crate, menținând direcția inte
grării țării noastre în structurile 
europene și euroatlantice", se 
arată în prefața semnată de 
Radu Vasile.

“O serie de măsuri radicale, 
chirurgicale, amânate vreme de 
8 ani, au fost, în sfârșit, luate cu 
hotărâre, fără a mai calcula 
pierderile electorale sau uzura 
de imagine. Astfel, am început 
cu adevărat restructurarea re
giilor, a exploatărilor miniere, a 
fost luat taurul de coame în do
meniul transporturilor, a dema

Casetofonul portabil, 
walkman, împlinește 20 de ani

Potrivit companiei care l-a 
inventat, Sony Electronics, primul 
walkman personal, stereo, a fost 
lansat în Japonia, în luna aprilie 
1979, dar a ajuns în America 
chiar în luna iulie a aceluiași an.

Inițial, aparatul se chema 
“Soundabout" și costa în jur de 
200 de dolari. în prezent, prețul 
lui nu depășește 40 de dolari.

Inventatorul aparatului, Akio 
Morita, a fost atât de încântat de 
creația sa, încât și-a făcut haine 
speciale, cu buzunare dimensio
nate precis, pentru a putea avea 
în permanență cu el un walkman. 

rat privatizarea sistemului ban
car, a început reforma adminis
trației publice chiar cu reorga
nizarea Guvernului, s-a reușit 
ca, prin privatizare, să se în
chidă câteva găuri negre din 
economie, s-au pus noi baze în 
sistemul asigurărilor sociale, s- 
au schimbat filosofia și strate
gia Guvernului în domeniul 
protecției sociale", arată șeful 
Executivului.

Radu Vasile susține că Gu
vernul va continua reforma 
structurală, “chiar dacă popu
laritatea sa va avea de suferit'.

în ceea ce privește politicile 
sociale, Guvernul a urmărit pro
tecția veniturilor salariale, crea
rea unui cadru legislativ și insti
tuțional care să încurajeze an
gajările, să stimuleze îmbunătă
țirea condițiilor de muncă și să 
amelioreze regimul de salarizare.

Direcția strategică a politicii 
externe românești a constituit-o 
integrarea țării în structurile po
litice, economice și de securitate 
europene și euroatlantice. 
Această direcție s-a sprijinit pe 
consensul forțelor politice demo
cratice ale țării și a răspuns op
țiunii politice interne a societății 
românești privind înfăptuirea re
formei economice, edificarea 
statului de drept, afirmarea vo
cației europene a României.

Unul dintre momentele de 
glorie ale micuțului casetofon a 
fost în 1985, când un mare 
creator de modă a lansat așa- 
numita coafură “Walkman Cut”. 
Aceasta era o tunsoare cu 
linie simplă, al cărei specific 
era lipsa completă a părului 
de-a lungul legăturii dintre cele 
două căști. Mai recent, 
designerul Diane Von Frus- 
tenburg a lansat o vestă ar
gintie, numită “Wired Woman”, 
care are buzunare special 
create pentru a putea duce un 
walkman.
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droguri

Adolescența începe la 12 
sau 13 ani și se termină între 
18 și 20 de ani și are ca rol 
principal autocunoașterea po- 
tențialităților (capacităților) indi
viduale care permit fiecăruia 
să-și aleagă calea în viața de 
adult. Drama “perioadei in
grate" provine din faptul că, 
după pubertate, corpul devine 
tot mai matur fiziologic și se
xual, în timp ce psihicul rămâne 
încă imatur emoțional, cognitiv 
și moral. Deși în imaturitate psi- 
ho-spirituală, adolescentul re
simte, mereu mai puternică, 
nevoia de autocunoaștere, ne
voia de a-și depăși dependen
ța față de părinți, firească în 
copilărie și aceea de a-și găsi 
propria personalitate.

Fundalul acestor nesin- 
cronizări dintre corp și suflet îi 
face pe adolescenți să cadă 
ușor în capcana experimentării 
comportamentelor de risc pen
tru sănătate. Cum se știe, o 
primă etapă în cunoașterea de 
sine și, totodată, în asumarea 
independenței fată de familie 
este orientarea către grupul lor 
de vârstă și de același sex. în 
“gașca” de la școală, de la 
colțul străzii sau din cartier, 
adolescentul se cunoaște pe 

sine observându-i pe ceilalți, 
comunicând cu ei, comparându- 
se și concurând cu ei. Pentru a 
fi acceptat și pentru a i se re
cunoaște statutul în grup, ef le 
adoptă îmbrăcămintea tipică, 
jargonul, frizura, tatuajele, po
doabele și obiceiurile comune, 
între care - tot mai frecvent - 
se regăsește consumul oca
zional de alcool, fumatul și alte 
droguri de inițiere.

O nouă etapă în autocu
noașterea posibilităților și limi
telor proprii, dar și în dobândirea 
“respectului" celorlalți este 
aceea a experimentării, pe par
cursul a 3-5 ani, a ceea ce spe
cialiștii numesc eufomania. 
Este stagiul “încercării” sen
zațiilor tari, plăcerilor șocante, 
euforiei extreme, orgiilor emoțio
nale și al competițiilor de risc în 
care intră ca forme deja “cla
sice" fumatul, băuturile alcoolice 
și alte noi droguri de tranziție 
către drogurile dure. O “dis
tracție" actualmente la modă 
este "beția dansului" în discoteci, 
provocată de consumul unei 
amfetamine puternic excitante, 
drogul ecstasy, care în supra- 
doză poate provoca moartea.

în relația cu adulții, adesea, 
adolescenții își etalează “inde

pendența" imitând comporta
mentele nesănătoase ale aces
tora din urmă. Consumul de dro
guri legale (tutun, alcool, seda
tive și stimulante deturnate de la 
scopul lor) poate avea sensul 
unei false asumări a maturității, 
prin copierea fără discernământ 
a acelor persoane investite ca 
“modele exemplare": staruri, ve
dete, colegi mai mari, profesori 
sau chiar părinți.

Opinia specialiștilor este că tinerii se îndreaptă de la con
sumul altor droguri, spre drogul cel mai răspândit și mai devas
tator, alcoolul. De exemplu, în SUA, cca 3 milioane de persoa
ne cu vârsta între 16-17 ani au probleme legate de consumul 
de alcool și aproximativ 90% dintre studenții americani 
consumă alcool pe parcursul anilor de studiu. Cauzele prin
cipale ale consumului de alcool la tineri sunt: costul mare al 
altor droguri, greutatea și pericolul procurării acestora, vârsta 
legală mică permisă consumării alcoolului, reclama ofensivă și 
subversivă pentru băuturile alcoolice, în special pentru vinurile 
dulci, precum și motivele pentru care beau și adulții (să scape 
de stresul cotidian și să se simtă bine, să se conformeze 
normelor cuplului și grupului de apartenență spre a fi 
acceptați).

Orice tânăr care bea 
cantități mai mari de alcool, timp 
suficient de îndelungat, poate 
deveni dependent de alcool, 
toxicoman.

Același gen de comporta
mente nesănătoase pot fi moti
vate de o revoltă, prin care 
adolescenții sfidează (încalcă) 
interdicțiile puse de adulți. Sau 
poate fi o rebeliune mai gene
ralizată împotriva concepțiilor 
adulților, a lumii contemporane 
prea puțin interesată și ada
ptată scopului dezvoltării și 
realizării generației care re
prezintă viitorul.

OMS definește această to
xicomanie “incapacitate legată 
de alcool” sau sindromul de
pendenței de alcool, care are 7 
simptome esențiale: 1) - dorința 

de neînvins de a continua să 
bea și de a procura băuturi prin 
orice mijloace; 2) - un mod ste
reotip de a bea, la intervale re
gulate, pentru a evita și com
bate simptomele de întrerupere;
3) - întâietatea băuturii asupra 
altor activități și valori, priori
tatea acesteia față de familie, 
casă, carieră și viața socială;
4) - creșterea toleranței față de 
alcool, tendința de a mări pro
gresiv dozele; 5) - simptome de 
întrerupere repetate, cu tră
sături comune ca: tremur acut al 
mâinilor, picioarelor și trunchiu
lui, agitație, teamă nejustificată, 
greață, transpirații frecvente, 
vomă, iluzii și halucinații, iar în 
faze avansate accese epilep
tice și, în final, delirium tremens; 
6) - liniștirea prin băutură pen
tru a preveni simptomele de 
întrerupere: un prim consum 
matinal zilnic, continuarea in- 
gestiei pe timpul zilei și ținerea 
secretă a cantității de băutură 
ingerată (de regulă ieftină și 
proastă); 7) - revenirea la toxi
comanie după abstinență, res
pectiv probabilitatea ca, după o 
perioadă de abținere, să recadă 
total în vechiul obicei, chiar dacă 
reîncepe cu doar un singur 
păhărel.

Tinerii trebuie să știe că 
alcoolicii au o speranță medie 
de viață cu 10 -12 ani mai 
mică și o rată a sinuciderilor 
crescută (20% dintre ei sfâr
șind prin a se sinucide). De 

asemenea, au carențe vita- 
minice și deficit proteic (ane
mie) și o rezistență scăzută 
la bolile infecțioase. Statis
ticile relevă un risc crescut 
de accidentare la alcoolici (în 
special traumatisme cranio- 
cerebrale), o frecvență ridi
cată a bolilor gastrice, car
diovasculare, hepatitei, ci
rozei, pancreatitei și cance
rului. Pentru o persoană de
pendentă de alcool, riscul 
morții prin ciroză este de 
aproape 10 ori peste medie. 
Alcoolul este implicat în peste 
50% din accidentele auto fa
tale și ale rănirilor grave pro
duse pe șosele.

Alcoolul afectează nega
tiv și familia toxicomanului, 
rata divorțurilor fiind înaltă la 
marii băutori. Soțiile acestora 
sunt bătute, devin anxioase, 
deprimate, izolate social și cu 
mari tentative de suicid. Copiii 
lor sunt expuși riscului de a 
dezvolta tulburări emoționale 
și comportamentale, de a su
feri eșecuri școlare sau chiar 
de a fi supuși unor abuzuri 
sexuale (incest). Fie datorită 
eredității, fie datorită mediului, 
acești copii tind să devină bă
utori și ei, studiile relevând că 
50% din copiii alcoolicilor au 
probleme cu băutura într-o 
etapă a vieții lor.

Psiholog, 
loan CRIȘAN
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Datoria externă a 
României era la 
sfârșitul lunii 
ianuarie de 8,9 

miliarde de dolari
Datoria externă pe termen mediu și lung al 

României a fost la sfârșitul lunii ianuarie de 
8,9027 miliarde dolari, în scădere de la 9,0613 
miliarde dolari la sfârșitul anului precedent.

Organismele financiare internaționale rămân 
în continuare principalii creditori ai României cu 
3,6697 miliarde dolari, din care Banca Interna
țională de Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD), 
deține 1,4837 miliarde dolari, BERD - 688,9 
milioane dolari, FMI - 536,3 milioane dolari, 
Uniunea Europeană - 450,5 milioane dolari.

Băncile private au creanțe asupra României 
de 1,5629 miliarde dolari, iar valoarea obli
gațiunilor emise de Românie pe piața externă 
este de 1,8459 miliarde dolari, din care: CS First 
Boston (Germania) - 349,9 milioane dolari, 
Nomura Securities - 704,7 milioane dolari, Merrill 
Lynch - 497,2 milioane dolari.

Datoria pe termen scurt era la sfârșitul lunii 
ianuarie de 110,7 milioane dolari, în scădere de la 
134,8 milioane dolari la sfârșitul lunii decembrie.

Din totalul datoriei pe termen mediu și lung 
4,77 miliarde dolari era datorie publică, 2,071 
miliârde dolari era datorie publică garantată, iar 
2,061 miliarde dolari era datorie privată.

Bogată în minerale, iod și vitamine, 
sarea este un redutabil luptător 

împotriva oboselii. Cu o asemenea 
concentrație de principii active, organismul 
primește o stimulare ca o lovitură de bici. 
Acțiunea tonifiantă a sării asupra circulației 
sanguine procură o extraordinară senzație

BAIA CU SARE Șl LAPTE 
CONTRA OBOSEUI

de ușurare. Favorizând transpirația, sarea 

permite eliminarea toxinelor și dă pielii o 
strălucire de excepție. Pentru rezultate 
optime, la o cadă de apă se pune o jumă
tate de kilogram de sare de mare sau 250 
de grame de saregrunjoasă. Foarte bogat 
în lipide, laptele își datorează culoarea albă 
grăsimii care îl menține în suspensie (și 
prin a cărei separare se obține untul). Nu 
mai trebuie să adăugăm nimic pentru a 
înțelege că laptele este cât se poate de 
indicat în hrănirea și îngrijirea pielii care 
devine catifelată. Pentru a resimți efectele 
acestui lichid binefăcător, adăugați în apa 
de baie cel puțin doi litri de lapte cât mai 
gras, de vacă sau de capră.

Catalogul companiilor 
care activează pe piața 

românească
Catalogul Book of Lists apărut în România, 

fiind editat de Bucharest Business Week, care 
deține drepturile pentru publicarea ediției ro
mânești.

Catalogul cuprinde adresele, numerele de 
telefon și fax ale companiilor care activează pe 
piața românească, adresele e-mail. serviciile și 
produsele oferite, numărul angajaților, clienții, 
precum și numele și funcțiile echipei manageriale.

Book of Lists costă 18 dolari și editorul 
oferă reduceri de 50 la sută pentru o comandă de 
cel puțin cinci exemplare. De asemenea, ziarul 
în limba engleză Bucharest Business Week 
oferă reducere la jumătate pentru un abonament 
anual. Pentru 59 de dolari, pe lângă abonament 
Bucharest Business Week oferă gratuit un 
exemplar din'catalogul Book of Lists, ofertă 
valabilă până la sfârșitul lunii aprilie.

Catalogul, apărut într-un tiraj de zece mii de 
exemplare, se poate cumpăra din rețeaua chioș
curilor de presă în limbi străine, din librăriile 
Humanitas, librăria Noi (sala Dalles), magazinul 
Hollywood și din magazinele benzinăriilor Shell.

Book of Lists a apărut acum 50 de ani în 
Statele Unite ale Americii ca un catalog speci
alizat în domeniul afacerilor și are ediții în prezent 
în SUA, Ungaria, Polonia și Cehia. Detalii despre 
Bucharest Business Week și Book of Lists pot 
fi obținute prin e-mail, la adresa sales@bbw.ro.

I---------------------------------------------

IO vitamină I 
] minune în [ 

terapia I
I ■ - lI cordului

1 După cum relatează cu-1 

I noscuta revistă de informații I 
| medicale “New England| 
| Journal of Medicine", con-| 
, sumul zilnic de alimente bo-. 
1 gate în acid folic poate pre- * 

I veni apariția accidentelor I 
| coronariene. Se știe că aci-1 
| dul folie este o vitamină a|
■ grupului B, care se găsește ■ 
! în drojdie de bere, germeni' 

• de grâu, spanac, fasole us-1 
| cată, linte și a cărei carență | 

| poate duce la apariția ane-1
■ miei, dar și a unor boli de> 
: inimă. De aceea se reco-!

1 mandă folosirea ei în scop • 
I profilactic, încă din perioada I 
| de graviditate a femeilor, | 
| evitându-se astfel anomaliile ■ 

congenitale ale tubului!

' neural al fătului.

Reichstag-ul a redevenit 
sediul deputaților germani

Președintele Bundestag-ului (Camera inferioară a Parlamentului 
german), Wolfgang Thierse, a primit, zilele trecute, la Berlin, cheile 
noului Reichstag, redevenit sediul deputaților germani după o pauză 
de 66 de ani, informează AFP.

Arhitectul britanic Norman Foster, care a restaurat și a modernizat 
clădirea, i-a înmânat simbolic lui Thierse o cheie în lungime de 50 de 
centimetri, în fața intrării Reichstag-ului deasupra căreia se află 
celebra inscripție "Dem Deutschen Volke” (Poporului german).

“Este un moment mare pentru Germania, pentru Berlin și pentru 
Bundestag. Ne întoarcem într-un loc de profundă însemnătate", a 
declarat Wolfgang Thierse în prezența cancelarului Gerhard 
Schroeder și a fostului cancelar Helmut Kohl, artizan al reunificării 
Germaniei în 1990.

Noul Reichstag a primit apoi binecuvântarea Bisericilor Catolică 
și Protestantă. Cei 669 de deputați ai Bundestag-ului urmează să își 
inaugureze noul sediu printr-o dezbatere politică privind starea generală 
a Germaniei reunificate la zece ani de la căderea Zidului Berlinului.

După această ceremonie simbolică, ei se vor întoarce pe 
malurile Rinului, la Bonn, până la pauza estivală, Bundestagul nefiind 
în totalitate mutat la Berlin decât la 6 septembrie.

După reunificarea germană, deputății au hotărât la 20 iunie 1991 după 
un sufragiu istoric foarte strâns - cu 338 de voturi împotriva a 320 - 
mutarea Bundestag-ului și a Guvernului în capitala istorică a Germaniei.

Reichstag-ul, golit de parlamentari de la incendierea criminală a 
naziștilor din 1933 și de la împărțirea Germaniei din 1945, a fost atunci 
(în 1991) ales ca sediu al Bundestag-ului. Din 1995 până în 1999, 
interiorul clădirii, care datează de la sfârșitul secolului al XlX-lea, a fost 
în totalitate distras și redesenat de către Norman Foster pentru suma de 
300 de milioane de euro (325 de milioane de dolari). El nu a păstrat din 
arhitectura originară decât monumentala fațadă în stil neo-renascentist.

Peste puțin timp

Neobosiții cercetători francezi au ajuns la concluzia 
că nu este exclus ca într-un viitor nu prea îndepărtat 
vinul să fie comercializat și în farmacii. Calităților 
terapeutice cunoscute până acum ale licorii preferate a 
lui Bachus li s-a mai adăugat una - aceea de a ajuta la 
profilaxia bolilor oncologice. într-un cuvânt, în vin se află 
nu doar înțelepciune, ci și sănătate, notează Itar-Tass. 
Această veste bună pentru adepții lui Bachus a fost 
făcută publică, la Paris, de către experții institutului 
mediteranean de vinuri, alimentație și produse 
dietetice. Cercetările făcute pe parcursul unui an de 
zile au demonstrat că vinul conține în exces polifenol 
(substanță organică de origine vegetală n.n.) capabil să 
blocheze dezvoltarea celulelor cancerigene. în urma 
experiențelor de laborator, medicii francezi au ajuns la 
concluzia că sub influența benefică a polifenolului se 
produce mai intens procesul de autodistrugere a 
celulelor afectate de cancer. Deosebite în acest sens 
sunt vinurile bogate în tanin, substanță ce se găsește în 
sâmburele și învelișul exterior al boabelor, dar și în 
butoaiele de lemn de stejar în care a fost vinul 
depozitat. Din punct de vedere terapeutic, vinul roșu 
este preferabil celui alb, dar numai consumat cu măsură.

Curent 
electric 

pe cartela
Pentru a preveni furtul de 

energie electrică, lucrătorii 
“Conel” lași vor introduce 
două noi tipuri de contoare: 
primul pe bază de cartelă, 
care va funcționa după me
toda telefoanelor publice. 
Fiecare consumator va cum
păra câte o cartelă și când 
suma înscrisă pe ea va ex
pira se va întrerupe curentul 
electric. Al doilea tip de con
tor va consta într-un dispo
zitiv static de contorizare, 
care va transforma în cod 
numeric impulsurile de ener
gie, totul computerizat și cen
tralizat la un dispecer de car
tier. Dispozitivul va fi de mă
rimea unei cutiuțe foarte 
mici, imposibil de defectat.

Qitădiftă/utud deduce itlecul! 
uno/t afecțiuni ca/tdiace 

Practicarea cu regularitate a unei activități fizice, chiar 
moderate, poate reduce riscul unui accident cardiac cu circa 
70 ia sută, se arată într-un studiu apărut în revista “Archives 
of internai Medicine". Astfel, grădinăritul reduce cu 66 ia sută 
acest risc, în timp ce mersul pe jos - cu 73 ia sută. Acestea 
sunt concluziile la care a ajuns un grup de cercetători de ia 
Universitatea din Washington, comparând obiceiurile de viață 
ale unor pacienți care au suferit un atac cu cele ale altor 
persoane care practică un sport sau diverse activități fizice. 
Studiul notează faptul, deloc neglijabil, că atunci când 
activitățile de grădinărit sau mersul susținut pe jos sunt 
practicate mai mult de o oră săptămânal, reducerea riscurilor 
pentru sănătate a fost similară cu cea obținută printr-o 
activitate fizică de mare intensitate.

■■__________ ,________ _____________________________________/I

ROCHIE DE MIREASĂ 
DIN PĂR UMAN

Un american vinde o ro
chie albă de mireasă făcută 
în întregime din păr uman. 
Rochia a fost confecționată 
de soția lui Dirk Lambert, 
care a lucrat la ea timp de 
nouă luni. Femeia a murit în 
1994, iar Dirk s-a decis să 
vândă această rochie unică, 
pentru 50.000 de dolari. în

"materialul" de rochie, care este 
în întregime albă, sunt incluse 
șuvițe din toate felurile de păr: 
ondulat, drept și creț. Deși are 
o croială simplă și ușoară, este 
mai bine ca rochia să fie purtată 
la o nuntă care are loc iarna, 
pentru că, în mod sigur, "ține 
cam cald”, a explicat propri
etarul ei. (Mediafax)

Clipsy - mascota 
eclipsei de soare

Eclipsa totală de soare care va avea loc pe 11 
august are o... mascotă. Ea se numește Clipsy și a fost 
creată la inițiativa asociației “Eclipsa 99”. Pentru 
comercializarea mascotei vor fi realizate centre 
speciale, în diferite zone de interes, care se presupune 
că vor fi asaltate de turiști. Sumele care vor fi obținute 
din vânzarea zecilor de mii de exemplare Clipsy vor fi 
folosite pentru renovarea și dotarea la standarde 
internaționale a Observatorului Astronomic din Parcul 
Carol (A.M. Press)

Un porc învâlat sâ ia masa, sâ 
facâ baie și sâ doarmâ în pot

Un porc crescut de o familie din satul Târnăvița a învățat să ia 
masa civilizat, să facă baie și să doarmă în pat, transmite 
corespondentul MEDIAFAX.

Vasilică este un purcel în vârstă de șapte săptămâni. El a fost 
adoptat de familia Betea după primele zile de viață. în scurt timp, 
purcelul a învățat să mănânce, să facă baie și să doarmă în pat cu 
stăpânii săi. Vasilică mănâncă orice, dar preferă laptele îndulcit sau 
ouăle crude. Familia Betea îl răsfață pe Vasilică ca pe un membru 
adevărat al familiei, spunând că purcelușul e ca un bebeluș.

Sătenii l-au privit la început pe Vasilică cu suspiciune, dar în 
scurt timp ei au înțeles că purcelul poate locui civilizat în orice casă 
în care animalele sunt iubite.

Singura problemă a familiei Betea este că Vasilică va crește în 
curând prea mult pentru a mai avea loc în casă. Părinții săi adoptivi 
nu își pot închipui că Vasilică va fi sacrificat înainte de Crăciun, fiind 
convinși că acest lucru nu se va întâmpla în ograda lor.

I CUVINTELE CHEIE ALE I 
SECOLULUI XX

. . Genocid, mafie, sex și jeans 
I fac parte din cele o sută de 
| cuvinte-cheie care au marcat 
. secolul XX, reiese dintr-o lucrare
■ prezentată la Târgul de carte din 
| Leipzig. "Cele 100 de cuvinte ale 
* secolului" au fost desemnate de 
' către un juriu de scriitori, ziariști 
| și oameni de știință la inițiativa
■ canalului de televiziune german 
' 3 SAT. Cele 100 de cuvinte ca

racterizează toate domeniile, 
(politică, societate, cultură...)! 
secolului XX care tocmai se| 
încheie. Alte cuvinte reprezen-. 
tative au fost: antibiotic,* 
apartheid, bombă atomică, bikini, | 
camping, chewing-gum, dopaj, ■ 
emancipare, fascism, Holocaust, I 
fundamentalism, inflație, pilulă, | 
Revoluția din Octombrie, Garda ■ 
de fier, stres și chiar timp liber. '

mailto:sales@bbw.ro
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Reflecția J 
săptămânii |

“Cel mai obișnuit 
efect al bogăției este că 
scoate la lumină sufletele 
sărace.”

A. Brunard

• "Săracul suferă de foame 
din pricina huzurului celui cu 
avere."

Proverb arab
• "Nici sărăcia nu poate înjosi 
sufletele tari, nici bogăția nu 
poate înălța sufletele josnice.”

Vauvenargues
• "Patul de aur nu te vindecă 
de boală."

Rabindranath Tagore
• "înțeleptul se teme de 

bogăție, neghiobul - o 
dorește”.

Hacob Paronian
• "Pacea inimilor noas

tre este cea mai mare bo
găție."

Voitaire
• "Oamenii bogați se 

joacă de-a viața.”
Nicoiae iorga

Selecție de Hie LEAHU^

i Paradoxul lui 
Silberman

Dacă legea lui Murphy, 
ipotetic, poate da greș, va da 
greș.

Legea lui Lookin
După ce lucrurile au mers 

din ce în ce mai rău, ciclul se 
va repeta.

Legea iui Hellrung
Dacă aștepți, ceea ce 

aștepți va dispărea.

Adăugirea lui Gleeb
Dacă a fost ceva rău, va 

reveni.

Legea iui Grossman
Problemele complexe au 

răspunsuri ușor de descoperit 
și de înțeles, dar greșite.

Conceptul lui 
Ducharme

Oportunitatea va bate la 
ușă în cel mai puțin oportun 
moment.

Legea lui Flugg
Când ai nevoie să bați în 

lemn, observi că lumea este 
compusă din aluminiu și 
vinilin.

Legea lui Imbesi, a 
conservării murdăriei

Pentru ca ceva să devină 
curat, altceva trebuie să de
vină murdar.

Extensia lui Freeman
...dar poți murdări totul, 

fără să cureți nimic.

f' 'v
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• “O femeie cinstită este cununa bărbatului ei, dar 
cea care-i face rușine este ca putregaiul în oasele lui.”

• “Gândurile celor neprihăniți nu sunt decât dreptate, 
dar sfaturile celor răi nu sunt decât înșelăciune".

• “Calea nebunului este fără prihană în ochii lui, dar 
înțeleptul ascultă sfaturile.”

• “Nebunul îndată își dă pe față mânia, dar înțeleptul 
ascunde ocara."

• “Cine vorbește în chip ușuratic, rănește ca stră
pungerea unei săbii, dar limba înțelepților aduce vin
decare."

• “Bogăția câștigată fără trudă scade, dar ce se 
strânge încetul cu încetul, crește.”

• “Cine umblă cu înțelepții se face înțelept, dar cui îi 
place să se însoțească cu nebunii, nebun este.”

• “înțeleptul se teme și se abate de la rău, dar 

nesocotitul este îngâmfat și fără frică.”
• “Cine este iute la mânie face prostii, și omul plin de 

răutate se face urât.”
• “Cine disprețuiește pe aproapele său face un păcat, 

dar ferice de cine are milă de cei nenorociți.”
Selecție de Hie LEAHU

Secretul die
stat

Mai mulți oameni de știință se 
întâlnesc la un simpozion internațional. 
Un american, un rus și un român discută 
despre cum se păstrează secretul de stat 
în țara lor.

Americanul:
- La noi în America secretul de stat 

este foarte bine păstrat! Uitați, spre 
exemplu, eu lucrez la aceeași firmă ca și 
soția mea, însă eu nu știu ce lucrează ea, 
ea nu știe ce fac eu, nici n-o interesează, 
nici nu mă intereseazăl

Rusul:
- La noi secretul e și mai strașnic 

păstrat. Eu lucrez chiar în același birou 
cu soția mea, însă nu știu ce lucrează ea, 
ea nu știe ce lucrez eu, nici n-o 
interesează, nici nu mă intereseazăl

Românul:
- Să vedeți la noi metode de a păstra 

un secret de stat! Păi la noi secretul de 
stat e sfânt. De pildă, eu lucrez singur în 
birou de 35 de ani, habar nu am ce fac și 
nici nu mă interesează!

o
Scrisoare
deschisă

A Ș O h II ” PIN JLK2.NALUL LUI JuLI£.N dJ’R.C.C.N

îi "Este o moarte să recitești vechi scrisori. Trecutul care iese la iveală ne ucide.”
2a "Astăzi m-am gândit la forța teribilă a iubirii la douăzeci de ani, a primei iubiri pe care n-o mai. 

regăsești niciodată. Stranie fericire, dureroasă, dar și minunată”.
îa "în străfundul plăcerii se află plictiseala care-i ca o mică deschizătură spre infern, unde domnește 

o plictiseală veșnică.”
2a “Sunt ultimul om capabil să vadă limpede prin beznele politicii. ”
îs. "Copiilor li se dau pixuri acum. Nici vorbă să mai caligrafieze literele, lată un mic semn, printre atâtea 

altele, al decadenței universale!"
2« “Cu câtă bucurie ascunsă incep fiecare săptămână! Parcă aș semna un nou contract de închiriere 

cu viața”.
2a "Să ne ascundem unul celuilalt prăpastia. Asta înseamnă iubirea".

Am nevoie disperată de cântecul tău, 
bătrâne greiere Akbar, 
și tu umbli haihui 
prin cine știe ce povești 
de adormit copiii, 
(nu m-aș mira să aflu că, 
scârbit de tot ceea ce te înconjoară, 
ți-ai vândut lăuta 
în vreo cârciumă nenorocită 
cu nume exotic, 
murdară și privatizată, 
și te-ai ascuns 
în istoria evului mediu), 
așa că, 
dacă dai cu ochii 
de această epistolă nătângă, 
vino, brav camarad, înapoi, 
printre porțelanurile sparte 
și cărțile mâncate de molii 
unde ți-ai desăvârșit 
filosofia ta despre lume, 
vino,
am nevoie disperată de cântecul tău, 
vreau să știu cât valorează acum 
când ipochimenul Bill 
a pus în același buzunar 
colecția sa de prezervative, 
destinul popoarelor, 
bilețelele mincinoase de amor.

Ionel AMĂRIUȚEI j
— ■ ...................— —

Umpr^-
© - Tu, Getuță, cum îți 

împărți salariul?
- Foarte bine: 40% merge 

pe mâncare, 30% pe 
întreținerea garsonierei, 20% 
pe haine, 20% pe distracții...

- Dar asta face 110%...
- Din nefericire!

© - Unde te duci, Marițo?
- La Prefectură să fac 

ordine!
- Ooo, Marițo! Ai fost pro

movată de când cu noul 
guvern?!

- Da’ de undei Acolo lu
crez. Sunt femeie de ser
viciu...

© între două asistente 
medicale:

- La mine în salon este un 
pacient care nu a încercat 
niciodată să mă pipăie.

- Și eu am unul în salonul 
meu care nu și-a recăpătat 
cunoștința după operație...

V

© - Costele, să știi că ieri 
un tânăr s-a ținut după mine pe 
stradă mai mult de un ceas.

- Pesemne că era orb, să
racul de el!

© - Deci ne-am înțeles, 
zise Luminița. Mâine la ora 
șase, pe banca noastră din 
parc. Și dacă unul dintre noi 
întârzie...

- E limpede, voi aștepta, 
suspină Costel.

© - De ce ai întârziat 
Corino, că filmul s-a terminat 
de mult?!

- Mamă dragă, în drum 
spre casă... m-a urmărit un tip. 
Era tare frumos, dar mergea 
tare încet...

© - Auzi, tu, m-a agățat 
un tip, m-a invitat la restaurant, 
unde am mâncat, am băut și 
am dansat, ca mai apoi să mă 
invite la el acasă, ca să-i admir 
televizorul color...

-Și?
- Și după două zile mi- 

am dat seama că nenorocitul 
nici televizor alb-negru nu 
avea...

© O domnișoară la o 
ghicitoare:

- Pot să-ți spun că în 
viața dumitale va apărea o 
persoană pe care o s-o iu
bești foarte mult...

- Și cum arată? E înalt... 
e frumos... e bogat?

- Nu, deocamdată pot să- 
ți spun doar că persoana e 
foarte blondă... foarte 
tânără... va cântări vreo patru 
kilograme și că va urla toată 
ziulica...

© între secretare:
- la spune tu, Marcella, 

directorul tău e tot așa ne
cioplit ca și-al meu?

- Da de unde! Al meu e 
foarte drăguț; în fiecare dimi
neață îmi aduce o cafeluță... 
la pat!

© O domnișoară merge 
la o ghicitoare ca să-și afle 
viitorul.

- Până la 45 de ani, vei fi 
nefericită în căsnicie, îi spune 
ghicitoarea.

- Și după aceea?
- După aceea, te vei 

obișnui...

* • • • —
S PULBERE DE STELE

Un comic de înalta clasă
Cine oare nu și-l amintește pe Louis de Funes - alias 

sergentul de jandarmi Cruchot, mereu presat de timp, veșnic 
.agitat, întinzând fel de fel de “capcane” în care să intre auto- 
mobiliștii? Sau închizând ochii când soția sa depășea viteza | 
legală?

S-a născut la 31 iulie 1914 în Courbevoi - Departamentul i 
Seine. Debutează în “Tentation de Barbizon” (Tentația lui ; 
Barbizon) -1945, în regia lui Jean Stelli, alături de Francois Perier, ; 
urmat de “Antoine et Antoinette" (Cuibul îndrăgostiților) - 1947, ; 
regia Jacques Becker.

Primele sale filme se rezumau la apariții episodice pentru ca 
în anii '60 - '70 să devină unul din cei mai populari actori francezi. 
Din bogata sa filmografie de 136 titluri, amintim “Monsieur Taxi" 
(Necunoscuta din taxi) - 1952, regia Andre Hunebelle, “Le 
Capitaine Fracasse" - 1960, regia Pierre Gaspard - Huit sau 
“Faites sauterla banque" (Aruncați banca în aer) - 1963, în regia 
valorosului regizor de comedie Jean Girault.

Odată cu apariția “Le gendarme de Saint Tropez” (Jandarmul 
la S.T.) - 1964, “Le gendarme se marie” (Jandarmul se însoară) 
-1968, “Le gendarme en balade” (Jandarmul la plimbare) - 1970, 
sau “Le gendarme et gendermettes” - 1978 (Jandarmul și 
jandarmerițele) - toate în regia lui Jean Girault, i-au adus o imensă 
popularitate, atât în Franța cât și în restul lumii.

în sfârșit, în 1980 își pune în practică visul său de a ecraniza 
piesa lui Moliere, “L’avare" (Avarul) interpretând rolul principal și 
asigurând regia împreună cu Jean Girault. S-a stins din viață la 
27 ianuarie 1983 la Nantes.

Adrian CRUPENSCHi 
k ............... ..................... ............................... ............................. . ....................... _............ *
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' ORIZONTAL: 1) Beneficiarul ro
diilor de aur ale plăcerilor; 2) Ploaie 
acidă peste obrazul imaculat al onoa- 
rei - Picături concentrate dintr-un izvor 
de noutăți; 3) Prinsă-n brâu de femei 
la horă - Muguraș în alba dimineață a 
vieții; 4) Popularul mugurel de cântec 
românesc - Agente de circulație pe 
calea undelor; 5) Ordin de mobilizare 
pentru apărătorii curții - Ieșiri din 
dispozitiv ale forțelor de ordine; 6) 
Hrană asimilată direct de intestine - 
Esență de șofran pusă-n frapieră! 7) 
Puncheur necruțător ce-și sfichiuiește 
victimele - înaripat cuvântător de 
peste mări și țări; 8) Mușcător ce-ți 
rupe bucata de la gură - Porție bună 
încropită din firimiturile de la masă; 9) 
Complex de prezentare previzibil în 
fața tuturor - Fire depănate dir ghe
mul lui Cronos; 10) Tentativă bărbă
tească de stabilire a ordinii interne.

trupească a grijii materne - Val călător pe o mare de 
unde; 4) Replică perimată la un atac prin surprindere 
- Marcată de suferință după o tăioasă confruntare; 5) 
Tribună populară pentru expunerile închipuirii - Elev 
silitor, premiat la absolvirea cursului idilic; 6) Călăreț 
din stepă, figură de legendă - Vorbe goale scoase din 
povești; 7) Actor fără glorie în rolul de laș - Notă 
specifică într-un concert la curte; 8) Context definitor 
al unor băi populare - Zonă agrestă de influență în 
sfera curții; 9) Servește cu promptitudine și fără 
reproșuri - Concepții diferite în creația aceluiași 
autor; 10) Mesaj concis, transmis în mare grabă.

Vasiie MOLODEȚ
Dezlegarea careului “FEZABILE” apărut în 

ziarul nostru de sâmbăta trecută:
1) MATEMATICI; 2) ASIGURĂTOR; 3) CEVA - 

CRITA; 4) UMILĂ - ATOT; 5) LĂTĂREȚ - Rl; 6) AN
- RATAT- O; 7) TAPETE - RON; 8) UTA - ARDEIA;
9) ROST - AUȘEL; 10) ARĂTĂTOARE.
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VERTICAL: 1) Produs rafinat obținut prin alam- ■ ■ 

bicare; 2) Chemarea depărtării într-o anume direcție * ■ 
- Naiade cotidiene în costume de fulgi; 3) Prelungire | I

I I
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I
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Controlul poziției: I 

Alb: Rh6, Db5, Nb7, I
Ne7, p:g7 I
Negru: Re6, p:e5 |

I
Soluția problemei j 
din nr. trecut: .
1. Cc3! - J
2. Tc6 mat

I
1.... Ne4 |

2. C:e4 mat |
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„ Sâmbătă
l 24 aprilie

TVR I
8.30 Desene animate 11.00 

Pe râu (aventuri, SUA, 1981)
12.10 Desene animate 13.00 
Ecranul 13.30 Scena politică
14.10 Expres muzical 15.00 
Gimnastică 17.00 Lumea de 
mâine (s) 18.00 Sarabanda 
19.00 Teleenciclopedia 19.50 
Săptămâna sportivă 20.00 
Jurnal. Meteo 20.30 Surprize
22.30 Prada (ultimul ep.) 
23.25 Constanza (dramă 
Italia, 1998)

TVR 5
8.00 Desene animate (r)

8.30 Vorbește-mi de școala 
tal 8.55 Muzică populară 9.10 
Pas cu pas 10.10 Documente 
culturale 11.00 Baschet 
masculin 12.30 TVR 
Timișoara 13.30 Actualitatea 
culturală 14.00 Trei familii 
(ep. 7) 15.35 Desene animate 
16.00 Grecia (ep. 16) 16.45 
Santa Barbara (ep. 836) 17.30 
Muzică populară 18.00 Tsu
nami, valul ucigaș 19.00 
Istorie, memorie, recu

perare 19.45 Teatrul Național

Duminică 
25 aprilie

TVR I
8.30 Desene animate 

9.05 Kiki Riki Miki 11.00 
Viața satului 14.30 
Gimnastică 15.20 Super 
Gol Show 15.50 Fotbal: 
Oțelul Galați-Rapid 18.00 
Sarabanda 19.00 Aproape 
perfect (ep. 7) 19.25 Casa 
plină (ep. 46) 19.50
Duminica sportivă 20.00 
Jurnal. Meteo 20.30 7 zile 
în România 21.00 
Restaurație (dramă, SUA,
1995) 22.55 Comisarul 
Wycliffe (ep. 8) 23.50 
Telesport

TVR 2
8.00 Desene animate (r)

8.30 Vorbește-mi despre 
școala ta! 9.00 Cronica 
Africii sălbatice 9.30 Arca 
lui Noe 10.30 Integrale: Po
lice 11.30 TVR lași 13.30 
Creanga de aur 14.00 Trei 
familii (ep. 8) 15.35 Desene 
animate 16.00 Grecia (ep.
17) 16.45 Santa Barbara 

^(ep. 837) 17.35 Un secol de

Luni
26 aprilie

TVR 1
12.05 Căsuța din prerie 

(r) 13.00 TVR Craiova 14.10 
Santa Barbara (ep. 835) 
15.00 Tradiții 15.30 
Mapamond 16.30 Emisiune 
în limba maghiară 17.30 Fa
milia Simpson (d.a) 18.10 
Sunset Beach (ep. 443) 19.00 
Jumătatea ta 20.00 Jurnal 
21.00 Primul val (ep. 20)
21.50 Teatrul Național TV: 
Trenul din zori nu mai 
oprește aici 23.20 Jurnalul 
de noapte 23.35 Trenul din 
zori nu mai oprește aici

TVR 2
12.00 Comisarul Wycliffe 

(r) 13.10 Rebelul (ep. 35) 
14.00 Conviețuiri 15.10 
Limbi străine: engleză 15.35 
Sailor Moon (d.a) 16.00 
Grecia (ep. 18) 16.45 Santa 
Barbara (ep. 839) 18.00 Care 
pe care 19.40 Sănătate că-i 
mai bună decât toate 20.10 

^Căsuța din prerie (ep. 12) 

prezintă: Irina lui Ion Vlahul 
22.00 Fotbal: Meci din 
Campionatul Spaniei

ANTENA I
8.15 Desene animate 9.30 

Fir întins 11.00 Obsesia (do) 
13.00 Pe cont propriu (ep. 29)
13.55 Constelația cinema
14.55 Dinamo București-FC
Argeș (fotbal) 17.00 Burlacul 
(ep. 13) 17.25 Inspirația 
Carolinei (ep. 31) 18.00 
Camila (ep. 37) 19.00
Observator 19.30 Sâmbete și 
zâmbete 20.00 Copilul nopții 
(dramă, SUA, 1992) 21.45 
Observator 22.15 Pretender 
(ep. 47) 23.00 Câmpia 
purpurie (dragoste, SUA, 
1954)

PRO TV
8.30 Wilhelm Tell (s) 9.30 

Lois și Clark (s) 10.15 
Accapulco Heat (s) 11.00 
ProMotor 11.30 Dosarele se
crete ale secolului XX 12.30 
Reforma la români 13.00 
Știrile PRO TV 13.05 Soțul și 
soția (s) 13.30 Bebe (ep. 18) 
15.00 Knight Rider (s) 15.45 
Buffy, spaima vampirilor (s)
16.30 Lumea filmului 17.30 

cinema 18.15 Spionajul în 
primul război mondial 
20.00 Cu cărțile pe față 
21.00 Sportmania Fotbal

ANTENA 1
8.00 Un pontif la 

București 8.15 Heidi (d.a) 
9.00 Teo și Mircea Șou
12.15 Marfă furată 
(comedie, SUA, 1979) 
14.00 Duminica în familie 
18.00 Camila (ep. 38) 19.00 
Observator 19.50 Reporter 
TV Vouă 20.05 Epoca 
trădării (acțiune, SUA, 
1993) 22.45 Agenția de 
presă 22.50 Fotbal Club 
Antena 1

PRO TV
9.00 Super Abracadabra

9.30 Fiica oceanului (ep. 18) 
11.00 Oamenii secolului 
(do) 12.00 Profeții despre 
trecut 13.00 Știrile PRO TV 
13.05 Chestiunea zilei 
14.00 Ministerul comediei
17.15 Cei mai frumoși ani 
(ep. 9) 18.00 Dreptul la 
iubire (ep. 117) 19.30 
Știrile PRO TV 20.00 Ally 
McBeal (ep. 34) 21.00 
Jocuri patriotice (acțiune, 

22.00 Dispăruții de la Saint- 
Agil

ANTENA 1
6.45 Dimineața cu Teo și 

Mircea 10.00 Știri 10.20 Cafea 
cu parfum de femeie (ep. 
116, 117) 12.00 Un act de 
voință (ep. 4) 13.00 Știrile 
amiezii 13.15 Esmeralda 
(ep. 7) 14.00 Foișorul de foc 
15.00 Ape liniștite (ep. 29)
16.10 Luz Maria (ep.1) 17.00 
Știri 17.25 Camila (ep. 39,40) 
19.00 Observator 20.00 2+1
20.30 Pericol iminent (ep. 
32)21.20 Raven (ep.4) 22.15 
Observator 22.45 Tucă Show

PRO TV
7.00 Bună dimineața, PRO 

TV e al tău 10.00 Tânăr și 
neliniștit (r) 11.00 Jocuri 
patriotice (r) 13.00 Știrile 
PRO TV 13.05 Profeții 
despre trecut (r) 13.45 Cei 
mai frumoși ani (r) 14.30 
Spirit de echipă (ep. 49) 
15.00 Galactica (ep.29) 16.00 
Tânăr și neliniștit (ep. 731)

Star bucătar 18.00 Dreptul la 
iubire (ep. 116) 19.30 Știrile 
PRO TV 20.00 Rețeaua (ep. 8) 
21.00 Expertul (ep. 8) 21.55 
Știrile PRO TV 22.00 Miller’s 
Crossing (dramă, SUA, 1990)
23.50 încrucișarea (thriller, 
SUA, 1990)

. ACASĂ
7.00 -12.30 Filme și seriale 

(reluări) 14.15 Maria (ep. 3)
15.15 Acasă la Corina Chiriac 
16.00 Guadalupe (ep. 179) 
17.00 Viața noastră (ep. 42)
17.50 Dragoste și putere (ep. 
362) 18.40 Casata! 18.45 înger 
sălbatic (ep. 32) 19.30 Căsuța 
poveștilor 20.15 Celeste se 
întoarce (ep. 68) 21.10 
Minciuna (ep. 28) 22.00 
Spania 23.00 Spania (a doua 
repriză)

PRIMA TV
10.00 Tia și Tamera (r)

10.30 Malcolm și Eddie (r) 
.11.00 Gregory Hines Show 
(ep. 43) 11.30 Lumea lui Dave 
(s) 12.00 Legături de familie 
(s) 12.30 Sport magazin 
14.00 Apel de urgență 14.30 
Călătorii în lumi paralele (ep.

SUA, 1992) 23.15 Procesul 
etapei

ACASĂ
8.00 - 11.30 Filme și 

seriale (reluări) 13.30 
Maria (ep. 4, 5) 15.00 
Hochei profesionist 16.00 
NBA Action 16.30 Fotbal: 
Rezumat Bundesliga 16.45 
Afară din joc 17.00 Fotbal: 
II Calcio 17.45 Gillette - 
lumea sportului 18.00 
Fotbal: II Calcio (repriza a 
ll-a) 19.00 înger sălbatic 
(ep. 33) 19.45 Căsuța 
poveștilor Flipper 20.15 
Baschet NBA 20.30 Fotbal 
Spania Repriza I 21.30 
Fotbal Spania Repriza a II- 
a 22.30 Domnul și doamna 
H: Până la moarte (acțiune, 
SUA, 1996)

PRIMA TV
10.00 Tia și Tamera (r)

10.30 Malcolm și Eddie (r)
11.00 Gregory Hines Show 
(ep. 44) 11.30 Lumea lui 
Dave (ep. 44) 12.00
Legături de familie (s)
12.30 Povești de iubire 
14.00 Cinemagia 14.30 O

16.45 Ștrengărită (ep. 1)
17.30 Știrile PRO TV 18.00 
Dreptul la iubire (ep. 118)
18.45 Știrile PRO TV 19.30 
Știrile PRO TV 20.30 Casa 
fără liniște (dramă, SUA,
1996) 22.15 Știrile PRO TV
22.30 Dharma și Greg (ep. 
7)23.00 Știrile PRO TV

ACASĂ
7.00-12.15 Filme și 

seriale (reluări) 14.15 Maria 
(ep. 6) 15.00 Surorile (r) 
16.00 Guadalupe (ep. 180) 
17.00 Viața noastră (ep. 43)
18.50 Dragoste și putere 
(ep.363) 18.45 înger sălbatic 
(ep. 34) 19.30 Căsuța
poveștilor (d.a) 20.15
Celeste se întoarce (ep.69) 
21.00 Minciuna (ep. 29) 21.45 
Surorile (ep. 91) 22.45 
Cinemateca de acasă

PRIMA TV
7.00 Sport magazin (r) 

9.00 Prima oră 13.00 Talk
showsocial 14.00 Emisiune 
pentru femei 16.00 Celebri 
și bogați (ep. 107) 17.00

12) 15.30 Pământul. Bătălia^ 
finală (ep. 22) 16.30 Motor 
17.00 Jerry Springer Show 
18.00 Știri 18.30 Camera 
ascunsă 19.00 Detectivi de 
elită (ep. 93) 20.00 Polițistul 
din Beverly Hills 2 
(comedie, SUA, 1987)22.00 
Real TV 22.30 Știri 23.00 
Dincolo de stele (dramă, 
SUA, 1989)

HBG>
10.00 Franklin are un 

musafir 10.30 Războiul 
fiarelor (s) 11.00 Dragă, am 
micșorat copiii! 11.45 
Războinicul de pe str. 
Waverly (SF, SUA, 1997)
13.30 Robbersonii și poliția 
(comedie, SUA, 1994) 15.00 
Sister Act (comedie, SUA, 
1992) 16.45 Fără apărare 
(dramă, SUA, 1996) 18.45 
Unde-s doi... (comedie, 
SUA, 1995) 20.30 Sfântul 
(acțiune, SUA, 1997) 22.30 
Totul despre sex

PRO TV - DEVA
08.20-09.30 "Ghici cine 

bate la ușă?” talk-show cu 
Alin Bena 14.00-15.00 
Generația PRO (copro
ducție)

fată ca tine (comedie?' 
Anglia, 1970) 16.00
Căutând-o pe Jenny 
(dramă, SUA, 1990) 18.00 
Știri 18.30 Camera 
ascunsă 19.00 Detectivi 
de elită (ep. 87) 20.00 
Poveste de război 
(dramă, SUA, 1992) 22.00 
Frasier (ep. 40) 22.30 Știri 
23.00 Povestea lui Jack 
Reed (dramă, SUA, 1996)

HBG>
10.00 Julian Po 

(dramă, SUA, 1997) 11.30 
Echipa mobilă (acțiune, 
SUA, 1998) 13.15 Concert 
Rolling Stones 15.15 O 
altfel de tabără 
(comedie, SUA, 1994) 
17.00 Misiune imposibilă 
(acțiune, SUA, 1996) 18.45 
Clubul văduvelor
(comedie, SUA, 1993)
20.30 Cine știe câștigă 
(dramă, SUA, 1994) 22.45 
Păzind-o pe Tess 
(comedie, SUA, 1994)

PRO TV - DEVA
08.00-09.00 “No com

ment” și “Vorbiți aici!” 
realizator Alin Bena_____  i

Maria Mercedes (ep. 25)' 
18.00 Știri 18.50 Real TV
19.30 Viper (ep. 1) 20.20 
Brooklyn South (ep. 22)
21.15 Dosarele Y 22.10 Real 
TV 22.20 Știri

HB0
10.00 Operațiunea Delta 

Force 2 (acțiune, SUA,
1997) 11.45 Golful 
francezului (acțiune, SUA,
1998) 13.30 Inimi furate 
(comedie, SUA, 1996) 15.00 
Valul ucigaș (dramă, SUA, 
1995) 17.00 întruparea 
diavolului (thriller, SUA, 
1998) 18.30 Batman și Robin 
(acțiune, SUA, 1997) 20.30 
Fiul președintelui (co
medie, SUA, 1996) 22.15 
Ador încurcăturile (co
medie, SUA, 1994)

PRO TV - DEVA
06.45-07.00 Program 

comercial PRO TV Deva 
07.00-10.00 "Bună dimi
neața, PRO TV e al tău!” 
10.00-10.45 Program comer
cial PRO TV Deva 17.30 18.00 
Știrile PRO TV (coproducție) 
22.15-22,30 Știri locale J

Perioada 24 - 26 aprilie

O BERBEC
Pentru supărarea dv 

vina vă aparține. Dacă vreți 
să vă păstrați partenerul e 
bine să vă demonstrați 
sentimentele. Duminică vă 
trece orice supărare, vă 
distrați și vă odihniți. 
Profesional lucrurile stau 
bine la început de 
săptămână. Și în dragoste 
vă merge bine.

O TAUR
Puteți cădea în mrejele 

unei noi iubiri. 
Sentimentele din această 
săptămână vă schimbă 
modul de viață. Copiii Taur 
sunt precoce, inteligenți și 
au nevoie de jucării și 
ocupații ca să nu se 
plictisească. Luni ziua e 
favorabilă chestiunilor 
profesionale. Fiți destinși 
cu partenerul.

O GEMENI
Dacă alegerea dv și a 

partenerului (ei) nu 
coincide dragostea sau 
fericirea e relativă. 
Duminică sunteți ne
răbdători și încăpățânați 
și de aceea puteți face 
greșeli serioase, să aveți 
neînțelegeri. Aveți sen
zația că apropiații știu că 
sunteți înșelat, dar asta 
nu vă prea interesează.

O RAC
Vă presează activitățile 

familiale și de cămin. 
Rezolvați totul cu o viteză 
uluitoare. Duminică, 
doamnele au ocazia să 
înceapă un nou domeniu. 
Racii se distrează bine în 
societate. Zi foarte 
norocoasă luni când sunt 
posibile câștiguri,
avansări, surprize plăcute 
de la persoana iubită.

O LEU
Sfaturile persoanelor 

necunoscute îndeajuns 
mai mult vă încurcă. 
Consultați-vă mai bine cu 
partenerul. Succes, 
echilibru și armonie vă 
așteaptă duminică. Puteți 
face planuri de viitor. Luni 
sunteți agitați și pot 
apărea conflicte din cauza 
atitudinii dv exagerat de 
critice.

3 FECIOARĂ
Iubirea este importantă 

dar trebuie și 
exteriorizată. Faceți acte 
de caritate și partenerul 
vă va sprijini. Ca să 
protejați bugetul familiei 
sunteți cam zgârcit, ceea 
ce-i cam deranjează pe 
ceilalți. Luni fiți atenți la 
posibile capcane, deci nu 
vă asumați riscuri mari.

neteseep

Z> BALANȚĂ
t

Sunteți foarte solicitat. 
Un amic vă cere ajutorul și 
e bine s-o faceți dacă 
puteți. Duminică fiți atent 
în cine aveți încredere. 
Noroc în probleme 
financiare aveți de luni. 
Se spune că cei mai mulți 
ghicitori și magi sunt 
balanțe. Dedicați-vă iubirii 
și uitați de celelalte.

3 SCORPION
Sunteți sensibili și vă 

temeți de sentimente 
puternice. Nu vă temeți de 
necunoscut! Duminică 
faceți cunoștințe noi și vă 
înțelegeți bine cu toată 
lumea, mai puțin cu un 
Vărsător. Dacă aveți 
examene, fiți răbdători. 
Luni e o zi cu evenimente 
plăcute, neobositoare.

O SĂGETĂTOR
Riscați să deveniți 

conservator din respect 
exagerat față de tradiție. 
Duminica vă aduce liniște 
și calm. Nativele zodiei să 
se ferească de Pești. 
Persoane care în ultimele 
zile v-au bârfit, vă pot ajuta 
în soluționarea unor 
probleme. Apar noi 
oportunități de afaceri 
luni.

Z> CAPRICORN
Obstacolele se țin lanț, 

noroc că aveți energie. 
Problemele financiare vă 
apasă mai mult decât 
credeați. Duminică, 
relația dv cu partenerul 
suferă pentru că cereți 
prea mult și dați prea 
puțin. Sunteți exigenți cu 
partenerul, alegeți munca 
în locul odihnei.

O VĂRSĂTOR
Problemele din viața 

intimă ar fi bine să le 
rezolvați deoarece mai 
târziu apar altele la locul 
de muncă. Discuțiile pe 
teme financiare sunt 
nepotrivite duminica. 
Colegii cred că vreți să fiți 
în centrul atenției în 
detrimentul lor și nu vă 
privesc cu ochi buni.

O PEȘTI
încercați să

demonstrați cât de 
important este succesul 
în viață Dar succesul de 
fațadă nu e important. Pe 
plan spiritual, duminică 
puteți spera la lucruri 
interesante. încercați 
zadarnic să vă ignorați 
sentimentele. Nu vă fie 
rușine să fiți fericiți!



* Vând sfeclă furajera.
*—Informații tel. 215994,

VANZARI 
CUMPĂRĂRI

• Ofer loc pentru man
sardarea unei locuințe la 
bloc. Tel. 623619. (3604)

• Vând 7 ha teren arabil în 
Băcia. 668298, 214694. 
(2681)

•Vând vilă în roșu. Deva, 
Grigorescu, 20. Tel. 220370, 
223420. (3548)

• Vând apartament 4 ca
mere, parter, zona Dorobanți, 
sau schimb cu 2 aparta
mente 2 camere. Tel. 
226708,218566,094600432 
și 094 396845. (3544)

• Vând spațiu comercial 
51,47 mp, amenajat, centru 
Petroșani. Tel. 214777. 
(4206)

• Vând casă,demisol etaj, 
5 camere, anexă 2 camere, 
Simeria, încălzire, gaz, par
chet 40000 DM. Tel. 260398. 
(4227)

• Vând apartament 2 ca
mere, Bălcescu. Tel. 624045. 
(4241)

• Vând apartament 2 ca
mere, multiple dotări, zona 
Liliacului, etaj 1, preț 110 
milioane. Tel. 094 693110. 
(3608)

• Vând casă în Deva, str. 
Crișan, 31, toate facilitățile, 
preț negociabil, sau schimb 
cu apartament 4 camere, 
anumite zone. Tel. 092 
518042. (4236)

• Vând /schimb Fiat Du- 
cato -89, cu auto sau gar
sonieră, diferență. Tel. 092 
331157.(4246)

•Vând Espera Daewoo, an 
fabricație 1996,67.0000 km, 
11800 DM, betonieră 0,5 mc, 
Saviem descompletat, cu 
talon, 6.500.000 lei, sau 
schimb cu cherestea brad. 
Tel. 215079,622528. (4243)

• Vând VW LT 28 Diesel, 
de 1,81, fabricație 1981, stare 
excepțională, preț 7000 DM, 
negociabil. Tel. 233049. 
(4240)

• Vând Renault 5, an 
fabricație 1984, înmatriculat, 
stare bună. Tel. 627011. 
(2686)

• Vând Opel Kadett 1,3, 
1987 și apartament 2 ca
mere în Călan. Tel. 731206 
(2758)

• Cumpăr celulare GSM 
defecte, repar,decodez 
rapid și ieftin. Tel. 094 
859958, 092 743712. 
(3541)

• Vând oțel beton dia
metrul 6, 8,10,12, tablă 
zincată, țeava zincată și 
neagră, profile mici cornier 
și lat. Săliștioara, nr.42, tel. 
092676081. (3503)

• ISOgen/Windows Expert 
Software ISO 9000 oferă pro
gram de pregătirea firmei 
pentru certificare. Tel. 
235000. (4226)

283357, seara.
• Vând mașină industrială 

de cusut, surfilat, butonieră, 
cheiță. Tel. 094 171686. 
(4225)

• Vând moară instalată 
nouă, 20 t/24 h, cu spațiu 
depozitare, hala 1000 mp, 
pardoseală mozaic și bru
tărie complet dotată cu utilaje 
și două cuptoare vatră, un 
cuptor bandă, cu extrase CF 
și separat. Tel. 216283,094 
543219,241918, (2683)

•Viagra, 100 mg, 180.000. 
01/6376273, 092/342628, 
092/342629. (OP)

• Vând și montez parbrize. 
Deva, Dragoș Vodă, 14. Tel. 
225075(4083)

• Termosanitara SRL 
Hunedoara, str. Doroban
ților, 12, comercializează 
centrale termice pe gaz, 
țeavă multistrat și fitinguri 
Henco, boilere, radiatoare. 
Tel. 092/701072. (9046)

• Termoprofil Orăștie
comercializează tavan sus
pendat Donn, cărămizi de 
sticlă, ghips carton, tâm- 
plărie PVC, vată minerală 
Tel, toate din import, la 
prețuri de distribuitor. Tel. 
092/740048, 092/741940 
(2605)._________________

• Vând computer 386, 
laptop 386, videorecorder, 
combină muzicală, impri
mantă, TV color sport. Tel. 
711063(2758)

• Vând mobilier comercial 
clasic, vitrine frigorifice. 
Informații tel. 223834,624793 
(4253)

• Vând ieftin chioșc în piața 
Hunedoara. Tel. 624390,092/ 
405005(4255)

• Vând ieftin combină 
recoltat cereale. Tel. 624390, 
092/405005(4255)

• Vând celular marca 
Bosch, cu încărcător, în 
garanție. Tel. 092/662151 
(6890)’

• Vând malaxor plus două 
cuve inox, 200 kg. Informații 
Orăștie, tel. 094/597784 
(2619)

• Primăria comunei 
Bunila organizează în data 
de 05.05.1999, ora 11. la 
sediul primăriei, licitație 
publică în vederea închirierii 
de pășune comunală în 
suprafață de 300 ha. Infor
mații suplimentare la sediul 
primăriei, tel. 234478 (2768)

OFERTE DE 
SERVICII

• SC Lambda SRL Deva 
angajează confecționere. Tel. 
212100, dl. Oaida. (4232)

• Angajez cioban. Cinciș, 
nr.41, tel. 738380. (4248)

• S.C. Corvintrans SA 
Hunedoara angajează pentru 
școala de șoferi instructori 
autorizați, practică în 
conducere auto. Informații la 
tel. 713330, 712801 (2732)

• Școala Profesională
Specială Bretea Strei an
gajează, prin concurs, la 
data de 07.05.1999, un 
muncitor calificat în meseria 
de mecanică sau electro
tehnică. Informații supli
mentare la tel. 671178, între 
orele 8-15.(9583)_______

• Șofer cat. A,B,C,E, ex
periență, auto personal, caut 
loc de muncă. Tel. 626440. 
(3547)

PIERDERI

• Pierdut certificat acționar 
SIF Banat-Crișana nr. 301407 
pe numele Voina Tiberiu 
Dorian, cu 975 acțiuni, de la 
nr.2955 48166-295549140. 
Se declară nul. (4249)

j ÎNCHIRIERI

• închiriez spațiu comercial 
ultracentral în Orăștie, str. 
N.Bălcescu, nr.1. Tel. 
241862.(2662)

• închiriez apartament 2 
camere, zonă centrală, pen
tru tineri căsătoriți. Tel. 
229198, orele 17-20. (4239)

• Primesc în gazdă o 
persoană - domnișoară sau 
elevă de școală. Tel. 225246. 
(2685)

• Ofer spre închiriere apar
tament ultracentral, mobilat, în 
Deva. 668298. (2682)

• închiriez spațiu autorizat 
depozit en-gros, plus curte, 
zonă centrală. Tel. 718810 
(2764)

DIVERSE

• Parohia Ortodoxă Ro
mână Baru Mare, nr. 120 
anunță licitație,în data de 9 
mai 1999, pentru renovarea 
exterioară a bisericii din 
Baru Mare, având o suprafață 
de 600 mp. (3602)

• Convocăm membrii 
AFDPR din județul Hune
doara la adunarea generală 
care se va ține în data de 8 
mai a.c., ora 10, în sala

imare a Primăriei Deva, 
pentru alegerea delegaților 
la Congresul pe țară al 
AFDPR. Președinte, Bucur 
Mihail. (3607)

• S.C. Agrolact Hamei 
SA Aurel Vlaicu vinde la 
licitație mijloace fixe în 
fiecare vineri, la ora 10, la

jsediul societății. Tel. 
1242740. (2618) _______

• Citez pe Tapio Williams 
în 28.04.1999 pentru divorț, 
la Judecătoria Hunedoara. 
(2767)

COMEMORĂRI
.

• Cu adâncă durere co
memorăm trecerea a 6 luni 
de la dispariția prematură a 
celei care a fost

GEORGETA BORZA
îți vom păstra o veșnică 

amintire. (4250)

• Pentru pomenirera celei 
care a fost

MARIOARA SIMȚEA
familia pune parastas sâm
bătă, 24 aprilie, la Biserica 
Micro 2 din Orăștie. Nu o 
vom uita niciodată. 
Dumnezeu să o odihnească 
în pace! (3610)

• O zi tristă și plină de 
durere este ziua de 24 
aprilie când se împlinesc 6 
săptămâni de când a ple
cat dintre noi, pe drumul fără 
de întoarcere,

ȘENDRONII0AN
din satul Dealu Mic. Te vom 
plânge mereu cei care te
am iubit, soția, fiica, gine
rele și nepoții. (2769)

DECESE

• Colectivul Casei Jude
țene de Asigurări de Sănă
tate Deva împărtășește 
alături de doamna Miclea 
Dorina, șef serviciu admi
nistrativ și resurse umane, 
durerea pricinuită de pier
derea tatălui său și trans
mite sincere condoleanțe 
familiei îndurerate. (3609)

• Soțul, copiii, întreaga 
familie și rudele anunță cu 
regret încetarea din viață a 
soției

PETERFFI ELEONORA
la numai 52 ani. înmormân
tarea va avea loc duminică, 
25 aprilie, după-amiaza, de 
la Capela Reformată Deva. 
(4266)

APELAȚI LA SECTORUL'PlJEMJCITATE 
____ 'AL ZIARULUI NOSTRU!

SC HIDRO TERM 
TRANS SA CĂLAN

ANUNȚĂ
prin măsurile dispuse de CONEL Deva privind 

neplata datoriilor de către SC Hidro Term Trans 
SA Călan că există posibilitatea sistării energiei 
electrice necesară distribuției apei potabile, ceea ce 
va avea implicații foarte grave asupra orașului 
Călan și satelor Crișeni și Streisângiorgiu.

în acest sens facem apel la agenții economici, 
instituțiile publice și asociațiile de locatari să-și 
achite în totalitate debitele restante la SC Hidro 
Term Trans SA Călan.

începând cu data de 26 aprilie 1999 se vor 
sista eșalonat prestațiile de apă potabilă la debitori.

Conducerea SC Hidro Term Trans SA Călan.

Societatea comercială 
“CRIȘBUS" SA Brad

Convoacă ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A 
ACȚIONARILOR, pentru data de 10 mai 1999, ora 10,00, în 
sala mare a Primăriei municipiului Brad.

în cazul în care la data de mai sus adunarea nu va fi 
statutară se amână pe data de 11.05.1999, la locul și ora 
menționate mai sus.

Procurile de reprezentare se depun la sediul societății 
până la data de 7.05.1999.

Informații suplimentare la sediul societății din Brad, str. 
Goșa, nr. 44, zilnic, între orele 7-10 sau la telefon 054/ 
651242.

SC “G0MAR LUX” SA BISTRIȚA
Distribuitor unic al ICME București în județul Hunedoara

Comercializează, prin depozitul din Deva, 
Str. Depozitelor, nr. 1, 

toată gama de conductori și cabluri electrice.
IMPORTANT

Marfa se comercializează la preț de producător 
din depozit sau în termen de 

maximum 5 zile.
Informații la telefon

—— 054/232946.

AIMUIXIT
Puternică Companie Farmaceutică 

Mixtă, producătoare și distribuitoare 
de medicamente 

recrutează personal în vederea 
angajării cu carnet de muncă 

pentru poziția de reprezentant 
medical în zona Hunedoara, Alba.

Expediați CV-ul dvs. și scrisoare de 
motivație pe fax la nr. 057270620 sau 
014103965.

Condiții de angajare:
■ medic (absolvent al Fac. de Medicină);
■ vârsta între 25-30 ani;
■ stagiatura efectuată;
■ disponibilitate pentru activitatea de 

promovare și vânzare de medicamente;
■ experiența anterioară în domeniu reprezintă 

un avantaj;
■ permis de conducere auto cat. B;
- exprimare fluentă în limba engleză.
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Organizațiile 
patronale ale IMM- 
urilor variază între

codul fiscal american
si cel nemțesc
T »

Principalul punct de discuție aflat pe 
ordinea de zi a întâlnirii Alianței Strategice a 
Asociațiilor de Afaceri ce a avut loc la Deva a 
fost discutarea modelelor de cod fiscal care 
ar putea sluji cel mai bine modelului nostru 
economic bulversat de tranziție. Sunt trei 
opțiuni referitoare la modul în care va func
ționa fiscalitatea românească după adoptarea 
unui nou cod fiscal. Unul american, produs al 
“know how”-ului purtând marca Harvard, unul 
german și, în fine, un model autohton ce ar 
reieși după “darea la spălat” a actualului cod 
fiscal ale cărui tare și versatilitate dau dureri 
de cap chiar și celor care l-au construit din 
“bucăți" legislative ce n-au stat niciodată cap 
la cap.

La întâlnirea de la Deva au fost prezenți 
reprezentanții a 26 de asociații patronale din 
cele 50 câte au aderat la Alianța Strategică a 
Asociațiilor de Afaceri. Cele mai susținute 
opinii referitoare la modelul spre care fisca
litatea românească ar trebui să se îndrepte 
au fost cele care indicau versiunea ame
ricană. Acest model de impozitare, s-a spus, 
abordează logic și cantitativ sistemul fiscal 
și este pretabil perioadei de tranziție pe care 
o parcurge economia românească. El permite 
contribuabilului să-și facă propria politică de 
impozitare, efectul global fiind reducerea 
impozitului și mărirea bazei care se impo
zitează. Fiind un model american care trebuie 
•grefat pe temperamente românești, repre
zentanții intreprinzătorilor au adus o serie de 
propuneri care să “aclimatizeze” modelul de 
politică fiscală american la mediul de afaceri 
românesc al momentului. Astfel, sistemul 
fiscal românesc va trebui să acorde facilități 
strict necesare in unele domenii cum ar fi cel 
agricol, industrii pentru care se hotărește 
dezvoltarea și sectorul IMM-urilor. Noul cod 
fiscal va trebui să precizeze clar care acti
vități se impozitează și care nu, care vor fi 
instituțiile fiscale și cine și cum are drept de 
control asupra operatorilor economici. (A.S.)

SEAMA MED/ULU/
Poluanții gazoși analizați 

(dioxidul de azot, dioxidul de 
sulf, amoniac și fenoli) precum 
și pulberile în suspensie au 
avut în perioada 12-18 aprilie 
'99 valori medii și maxime care 
s-au încadrat în limitele admise 
la toate punctele de control din 
județ.

Valorile maxime s-au înre
gistrat pe zona Hunedoara la 
data de 13 aprilie a.c. pentru 
fenoli, la data de 14 aprilie pen
tru dioxidul de azot, la 15.04. 
1999 pentru amoniac și pe zo
na Valea Jiului la data de 15 
aprilie a.c. pentru dioxidul de 
sulf. Valoarea maximă pentru 
pulberile în suspensie s-a înre
gistrat pe zona Hunedoara la 
data de 16 aprilie '99.

Pulberile sedimentabile în
registrează depășirea limitei 
admise de 17,0 gr/ mp/ lună pe 
zona Teliuc de 4,02 ori.

Nivelul radioactivității beta 
globale și al dozei gama absor
bite se mențin în limitele de vari
ație ale fondului natural de ra
dioactivitate pentru toți factorii 
de mediu analizați. în compa
rație cu valorile de atenție sta
bilite pentru apele de supra
față, de 2,0 Bq/1 în perioada 
menționată, valorile medii obți
nute au fost de 0,37 Bq/ mp/ zi 
pentru apa brută din râul Strei 
și de 0,16 Bq/ I pentru apa 
potabilă.

Materiile în suspensie pe 
râul Jiu, provenite de la unitățile 
de extracție și preparare a 
cărbunelui, au avut o valoare 
medie de 588,0 mg/1 și o va
loare maximă înregistrată în 
data de 18 aprilie '99 de 2170 
mg/1. Raportându-le la peri
oada anterioară, rezultă o re
ducere a cantității de materii în 
suspensie pe râul Jiu cu 177,0 
mg/1 pentru valoarea medie, în 
timp ce valoarea maximă este 
mai mare cu 617,0 mg/l.

în cursul lunii martie a.c., la 
valorile medii pentru pulberile în 
suspensie se evidențiază creș
teri față de perioada anterioară 
pe zonele Mintia Deva, Hune
doara, V. Jiului, Chișcădaga și 
reduceri doar pe zona Călan.

Față de valoarea limită de 
0,15 mg/ mc aer/24 h, valorile 
medii s-au situat între 0,076 
mg/ mc aer/ 24 h pe zona 
Mintia - Deva și 0,10 mg/ mc/ 
24 h pe zona Chișcădaga. Valo
rile maxime au fost cuprinse 
între 0,129 mg în Valea Jiului și 
0,219 mg/ mc/ 24 h pe zona 
Chișcădaga. în această peri
oadă s-au înregistrat 11 de
pășiri ale limitei admise din care 
4 pe zona Mintia - Deva, 6 pe 
zona Chișcădaga și una pe 
zona Baru Mare.

Agenția de Protecția 
Mediului Deva

Viața politică

PDSR-ul și 
proprietatea
Am primit la redacție un comunicat 

din partea Biroului de presă al Consiliului 
Național al Partidului Democrației So
ciale din România, în care este expri
mată poziția partidului față de regimul 
proprietății în țara noastră, lată în esență 
ce se spune.

în urma dialogului și dezbaterilor ce 
au avut loc la “masa rotundă” de la Cotro- 
ceni, s-a convenit constituirea unui Grup 
de Reflecție care să facă propuneri pen
tru definitivarea cadrului legislativ privind 
regimul proprietății.

PDSR a salutat această inițiativă întru
cât eâ deschide atât calea concertării 
pozițiilor și soluțiilor legislative între toate 
forțele politice responsabile cât și a sta
bilității în timp a cadrului juridic astfel 
adoptat.

De aceea, surprind declarațiile con
tradictorii făcute publice de unii lideri ai 
partidelor politice din coaliția majoritară 
conform cărora "... s-a bătut palma în 
privința terenurilor, pădurilor și caselor 
naționalizate”.

PDSR a susținut în permanență că 
dialogul politic și negocierile privind re
gimul proprietății reprezintă o problemă 
sensibilă, care trebuie să se bazeze pe o 
analiză temeinică, iar soluțiile pe 
transparență și bună credință.

în acest context, PDSR afirmă că orice 
încercare de a “forța" trecerea prin Parla
ment a unor soluții negociate unilateral, 
doar între partidele coaliției de guver
nământ, nu ar duce decât la agravarea 
tensiunilor care s-au acumulat în socie
tate și la declanșarea unor noi surse de 
conflict.

Pe această bază, PDSR așteaptă cla
rificări în legătură cu adevăratele intenții 
ale partidelor din coaliția majoritară - în 
special din partea PNȚ-CD și PD - care 
să precizeze explicit dorința și voința de a 
adopta un pachet de măsuri comune - 
ale forțelor politice parlamentare, care să 
soluționeze definitiv aspectele legate de 
dreptul și regimul proprietății în România.

<_____________________________ !_______________z

IjjABFÂRJIT DE

NEDEIE
Sâmbătă (24 aprilie), ti

nerii din comuna Sarmize- 
getusa organizează una din 
manifestările tradiționale locu
lui; nedeia de Sf.Gheorghe se 
va desfășura, începând cu 
ora 20, la Căminul cultural din 
comună, unde va cânta și 
formația "Ritmic". (G.B.)

FOTBAL
Sâmbătă, meci de atrac

ție la Hunedoara: Corvinul 
primește replica echipei Poli., 
Timișoara, meci contând pen
tru etapa a 26-a din Diviza B, 
Seria a Il-a. Vega Deva joacă 
în deplasare la Inter Sibiu.

în Divizia C, Aurul Brad 
întâlnește Progresul Caracal 
iar Minerul Certej pe Petrolul 
Țicleni. (S.C.) 

[’"spectacol "de""’ 
! CABARET

Teatrul de Estradă Deva 1 

I revine pe scena Casei de I 
I cultură din Deva cu | 
1 spectacolul de cabaret “Un ' 

I tun la...tutun (Afacerea I 
| Țigareta N)", a cărui premieră | 
. a avut loc la sfârșitul lunii . 
I trecute. Amatorii genului pot I 
| viziona acest cabaret luni (26 | 
^aprilie), de la ora 18. (G.B.) j 

î " Prețurile "pieței din î 
! Simeria J 
i Săptămâna trecută, sime- i 
1 rienii au putut găsi pe piață o 1 
‘ gamă largă de produse agroali- J 
! mentare. Prețurile practicate de f 
i producătorii agricoli au fost ur- ( 
i mătoarele: castraveți de seră i 
i 15.000 lei/ kg; cartofi’3.500 lei/ • 
1 kg; ceapă uscată 5.000 lei/kg; 1 
J morcovi 8.500 lei/ kg, pătrunjel J 
t 7.500 lei/ kg; varză verde 6.500 , 
■ lei/ kg. Dintre produsele lactate ■ 
• cele mai solicitate au fost laptele ■ 
1 care se vindea cu 3.500 - 4.000 1 
J lei/ litru și brânza de oi, al cărei ’ 
i preț a scăzut la 25.000 lei/kg. De , 
i asemenea, un kilogram de mere ■ 
i costă 15.000 lei, iar un ou se vin- i 
1 dea cu 700 - 800 lei. (Cr. C.) 1— — mm —

Tribuna C.L.
"Se distrag imnurile pe care le-au făcut sătenii”

Nemulțumit de răspunsul pe care l-a primit în urma unei 
sesizări făcute presei în legătură cu unele reorganizări și mutări 
de spații în satul Nojag, dl Gheorghe Moise revine cu altă 
scrisoare, din care spicuim:

"Magazinul din sat este un bun al sătenilor, realizat cu 
contribuția în bani și muncă a locuitorilor, nicidecum cu bani sau 
sprijin de la bugetul local. Prin urmare, o dată ce nu aparține 
primăriei, eu cred că aceasta nu are dreptul de a-i hotărî soarta.

Primăria Certej vrea să mute magazinul într-o clădire care-i 
destinată punctului sanitar, iar în fostul spațiu al magazinului să 
extindă căminul cultural. Menționez că sediul căminului este mare, 
mai mult decât suficient nevoilor noastre, iar magazinul este bun 
în actuala formă.

(Ar trebui să se știe că un ABC alimentar sau altă construcție 
destinată a.p. este prevăzută cu magazie, conform legislației).

Mai bine cu acești bani cu care Primăria vrea să extindă 
așezământul de cultură să se facă finisarea spațiului cabinetului 
medical. Dar aceasta este o problemă pe care Primăria vrea s-o uite 
întotdeauna. Din '9Q încoace s-au început multe alte lucrări și nu s-au 
finalizat nici în prezent. Vă invităm să vedeți cum se face distrugerea 
bunurilor pe care le-am făcut, iar în locul lor rămân doar dărâmături.”

Publicitatea de vânzare apărută în 
ziarul “Cuvântul liber” din 22 aprilie 1999 
este organizată de Administrația 
Financiară a municipiului Deva.

Banca Populară Română
a emis

Certificatul de Economii Popular
pe termen de 3 luni cu o 

DOBÂNDĂ DE 100% PE AN.
Depozitele sunt asigurate de risc financiar în 

proporție de 100%..
Informații suplimentare, Alba Iul ia, 

Calea Moților, nr. 7, tel. 058/818726.
V- ’-------------- -------------- ..------------ ,---------------#

Direcția Generala a Finanțelor Publice si / r f
Controlului Financiar de Stat Hunedoara-Deva

Agenții economici care au depus documentația 
pentru eliberarea autorizației conform Ordonanței 
nr. 50 /1998, sunt rugați să se prezinte la Direcția 
Generală a Finanțelor Publice și Controlului Finan
ciar de Stat Hunedoara Deva, pentru obținerea 
acesteia până la data de 15 mai a.c.

După această dată, toate activitățile de 
comercializare supuse autorizării sunt consi
derate ilegale și se sancționează cu amendă de 
10.000.000 lei și confiscarea tuturor cantităților 
de astfel de produse.

CREDfT&WCDEVA
vinde la LICITAȚIE PUBLICĂ, ce va avea loc 

în data de 30.04.1999, ora 10,00, la Judecătoria 
Hunedoara, Birou executori, următoarele:

• teren intravilan, suprafață 1362 mp situat 
în Peștișul Mare, nr. 262, proprietar Rus Cristinel;

• fabrică de bere situată în Hunedoara, capa
citate 15001/ zi, proprietate SC Liz Prodimpex;

• clădiri agricole, construcții speciale agri
cole, imobile și teren 40.000 mp în satul Batiz, 
proprietar SC Comixt Masters;

• apartament 2 camere situat în Hunedoara, 
str. I. Creangă, bl. 5, ap. 12, proprietari Sava 
Neculai și Sava Ana;

• spațiu comercial situat în Hunedoara, b-dul 
Dacia, nr. 1, bl. 38, parter, proprietate SC Luar 
Comexim SRL.

Informații suplimentare la sediul băncii, str. 1 
Decembrie, nr. 16 sau la telefon 211853.<_________ ________________ ,----------------- >

© chimica so 
orastie

SC CHIMICA SA
ORĂȘTIE

Reia LICITAȚIA PUBLICĂ în ziua de 
28.04.1999 și în fiecare zi de miercuri până 
la epuizarea stocului de mijloace fixe dis
ponibile:

1. Autocamionetă TV, 14 C - 1 buc.
2. Autocamionetă ARO 320 - 1 buc.
3. Autoturism ARO 243 - 1 buc.
4. Remorcă - 1 buc.
5. Alte mijloace fixe
Doritorii pot consulta lista mijloacelor fixe 

scoase la licitație la sediul societății din str. 
Codrului, nr. 24 sau la telefon 241250/ 256.

SC ROMAVICOM SRL DEVA
Fermă particulară de păsări situată în Mintia, 

zona Mureș, platforma Casa Agronomului, vinde 
pui vii zilnic, între orele 7-15.

Informații suplimentare la telefon 233484.

TRATAM FWI
MATURAT

•
• Cu plante amestecate în număr de 32; ■
• Cu ciuperca din Tibet, folosind laptele crud; J
• Cu ouă de prepeliță; •
Informații telefon 213752 ■

SIDERURGICA
HUNEDOARA

VĂ OFERĂ POSIBILITATEA DE A ACHIZIȚIONA
*

DEȘEURI LEMNOASE 150000 lei/ tonă
RUMEGUȘ__________________ .1000 lei/ tonă

Prețurile nu includ TVA.
Materialele se află la Depozitul 911 - Materiale de 

construcții. Pentru informații, vă rugăm să contactați 
Serviciul Depozite.

Tel. (054) - 716121, 716131, 716521 int. 716.
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