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O manifestare de ținută la Curechiu

“Pe urmele lui 
Horea, Cloșca și 

Crișan” - la 
a șasea ediție

Primarul comunei Bucureșci, dl Petru Opruț, ne-a 
informat că duminică, 31 octombrie a.c., începând cu ora 10, 
în satul Curechiu se va desfășura cea de-a șasea ediție a 
manifestării cultural-istorice “Pe urmele lui Horea, Cloșca 
și Crișan”. Așa cum se cunoaște, de la Curechiu a început 
răscoala din anul 1784, care s-a extins apoi în toată Țara 
Moților și în Transilvania. Cu acest prilej vor fi omagiați 
eroii neamului care și-au jertfit viața în lupta pentru 
libertate, dreptate și pământ. Manifestările se vor încheia cu 
un frumos program artistic, susținut de formații și tarafuri 
de muzică populară din județ, cu participarea unor îndrăgiți 
interpreți din țară care au fost invitați, în încheiere având loc 
o horă Ia căminul cultural din localitate.

Careul foștilor premieri și luminița 
de la capătul tunelului

Lăudabilă inițiativa 
Antenei 1 de a-i invita la o 
discuție televizată pe foștii 
premieri de după 1989 pe 
cea mai fierbinte temă a 
momentului: România
încotro? S-au aflat astfel față 
în față, într-un dialog direct, 
profesional: Petre Roman, 
Teodor Stolojan, Nicolae 
Văcăroiu, Victor Ciorbea. Și 
chiar dacă subiectul viza 
viitorul țării, cei patru 
demnitari nu s-au putut 
abține să nu se întoarcă și în 
trecut, bazați pe o motivație 
simplă și normală și anume 
că nu poți privi înainte fără a 
ști unde te afli și de unde vii.

Din păcate, așa cum se 
întâmplă de 10 ani la noi, 
întoarcerea la trecut a 
reaprins pasiuni și a generat 
replici și contrareplici, fiecare 

fost prim-ministru, cu 
excepția lui Teodor Stolojan, 
mai echilibrat și mai coerent, 
evaluându-și realizările 
pozitive în detrimentul 
predecesorului. Victor 
Ciorbea s-a tânguit, pur și 
simplu, că a fost schimbat 
într-un moment de vârf al 
guvernării sale, când 
ajustase programele cu 
organismele internaționale 
și dăduse liber luminiței de 
la capătul tunelului de a 
răzbate spre români. “Din 
păcate, tocmai atunci 
Guvernul a căzut”, a apăsat 
pe cuvinte, cu vădită durere, 
fostul lider sindical și apoi 
primar general al Capitalei.

Ideile vehiculate în 
discuție au fost multe și 
interesante,, contopindu-se 
într-un acord final demn de

apreciat că România are 
forța și resursele necesare 
de a-și clădi viitorul pe care- 
I merită, indiferent cine îi va 
conduce destinele, dacă 
acela sau aceia vor ține cont 
de realitățile concrete și 
exacte din țară și dacă vor 
acționa dinamic și 
profesionist în spiritul 
interesului național și nu 
cum se întâmplă astăzi, 
când prevalează
meschinăria și minciuna, 
hoția și corupția, lupta oarbă 
pentru putere - ca sprijin al 
unor cauze individuale sau 
de grup.

Acuzând fiecare politicile 
de guvernare ale celuilalt, 
foștii premieri au fost de 
acord că privatizarea s-a 
făcut greoi și ineficient, că 
statul, mai exact spus 

guvernele nu și-au 
îndeplinit rolul de 
coordonare și control, prin 
legi solide și mecanisme 
sănătoase, în domenii 
fundamentale - băncile, 
marile întreprinderi 
generatoare de pierderi, 
unitățile de stat din 
agricultură etc. -, dirijându- 
le spre economia de piață, 
prin restructurare și 
privatizare, ceea ce a 
condus la degradarea 
acestora, la politici bancare 
și fiscale împovărătoare, la 
multiplicarea pierderilor și 
slăbirea continuă a 
economiei. Iar ca un 
corolar, corupția a devenit

Dumitru GHEONEA

(Continuare în pag. 2)

Alexandru JURCA

La moara din Birsău.
Foto: Traian MÂNU

• - Ai să mă iubești și după căsătorie?
— Desigur...dacă soțul tău o să fie de acord...

Ca în fiecare toamnă asistăm la...

Dezamăgirea 
producătorilor agricoli

Lipsesc din aprovizionare 
articolele vestimentare

Ca un făcut, se întâmplă 
în fiecare toamnă, dar și 
primăvara și vara, ca de 
undeva să vină niște frâne 
care să-i dezamăgească 
profund pe agricultori. De 
fiecare dată guvernanții și 
puterea le promit marea cu 
sarea, le dau subvenții (că 
nu-i doare gura) pe care să 
nu le poată duce, le dau și 
asigurări, care mai de care 
mai ferme că n-o să aibă 
probleme cu valorificarea 
recoltei, că prețurile vor fi 
stimulative, că vor fi 
sprijiniți să se doteze cu 
utilaje, că mulți vor ajunge 

să constituie atât de râvnita 
clasă de mijloc a țării 
ș.a.m.d. Excepție de la astfel 
de “încurajări” n-a făcut 
nici această toamnă, când s- 
a bătut multă monedă pe 
așa-zisele cupoane agricole 
sau bonuri valorice, care n- 
au ajuns însă nici până 
acum la beneficiari, 
respectiv la producătorii 
agricoli sau la proprietarii 
de pământ, ele volatilizându- 
se undeva pe la Ministerul 
Agriculturii, cu “ajutorul” 
dezinteresat al Băncii 
Mondiale. Acestui organism 
nu-i scapă nimic din ce 

vrem să facem și noi bun, 
luându-ne de fiecare dată 
la întrebări în legătură cu 
resursele financiare nece
sare subvenției, neținând 
însă seama de masivele 
fonduri ce sunt alocate de 
către alte țâri în vederea 
susținerii agriculturii 
proprii.

După niște date pri
mare, la nivelul județului 
nostru erau necesare cam 
6 miliarde lei pentru o 
parte din motorina 
destinată arăturilor și 

________Nicolae TÎRCOB 
(Continuare în pag. 2)

în fiecare sat al 
Orăștioarei de Sus (cu 
excepția așezărilor Costești 
Deal și Ludeștii de Sus) 
există câte un magazin al 
cooperației de consum, dar 
și câte 2-3 particulare, care 
comercializează în general 
produse tip ABC, astfel încât 
acestea din urmă reprezintă 
cam 70 la sută din totalul 
comerțului acestei comune, 
‘‘în Costești - spunea dna 
Emilia Bulea - funcționează 
o societate particulară care 
are o brutărie, dar și un res
taurant și un magazin tip 
ABC prezentate mai... ca la 
carte. De asemenea, în 
același sat există Cabana 
Costești care este 
administrată de SC Agrotur 
Șoimuș; tot agroturism face 
în zonă și SC Blidaru SRL”.

în general, cum afirma 
interlocutoarea, s-au 
menținut cele care au luat 
ființă de la început, adică de 
prin anul 1991. Notăm că în 
general aprovizionarea este 

(Comerțul la sate
bună, prețurile fiind cu ceva 
mai mari la magazinele 
cooperației. în schimb aici se 
aduc mărfuri (metraje, 
încălțăminte, sare, tărâțe, 
îngrășăminte chimice), care 
în celelalte magazine, ale 
privatizaților, nu se găsesc.

Cum am constatat, 
magazinul cooperației, 
situat în zona centrală a 
Orăștioarei de Sus, era bine 
aprovizionat cu produse 
alimentare diferite și existau 

și cumpărători. Tânăra 
vânzătoare se străduia să 
facă o servire promptă și 
corectă. Se găsea în rafturi 
și pâine, aprovizionată de 
la brutăria din aceeași 
localitate. în schimb la 
magazinul privatizat de 
peste drum, acest produs 
era adus de la Orăștie. Se 
mai găseau aici în vânzare 
produse alimentare 
preambalate, detergenți și 
băuturi. “Magazinul a fost al 
altei societăți - afirma tânăra 
Daciana Andrișoiu -, noi am 
deschis aici de numai 
două-trei săptămâni”. 
Ritmul lent în care mai in
tra în prăvălie câte un 
potențial cumpărător nu

Estera SÎNA

(Continuare în pag. 2)

Banca 
Internațională 

a Religiilor
oferă persoanelor fizice 
„CERTIFICATE PENTRU 
CONTUL DE DEPOZIT” 
cu DOBÂNDA FIXĂ de 

56% pe an 
și scadență la 

96 de zile prin 
unitățile sale din r

Deva, Brad, Orăștie 
și Hațeg 

k_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ )

Pentru că nu au 
plătit* unii deveni 
nu au căldură în 

apartamente
Subiectul legat de furnizarea agentului termic în municipiul 

Deva pare a fi la ordinea zilei. Tocmai de aceea îl abordăm în 
continuare, căci ce poate să-i îngrijoreze mai tare pe cetățeni 
decât ce se întâmplă cu apa caldă și căldura din apartamente? 
Dacă ne gândim la situațiile de-a dreptul dramatice prin care trec 
locuitorii unor orașe din țară, devenii pot răsufla aproape ușurați 
că beneficiază de apă caldă și căldură. Dar nu toți. Conform 
datelor furnizate de SC Apaterm SA Deva la nouă asociații de 
locatari situația datoriilor către furnizor e strigătoare la cer. La 13 
octombrie a.c. sumele restante totale ale asociațiilor respective

Sorina POPA

(Continuare în pag. 2)

g| WEST BANK
DEVA, Bd. Decebal, 

Bl. E parter 
Telefon 2344 0 * 

Fax 2344 3 
ACORDĂ DOBÂNZI ATRACTIVE 

LA DEPOZITELE lN LEI
- PERSOANELOR FIZICE

x Ia 30 de zile - 
50% /an 

prin capitalizare - 
63,21%/an

x la 90 de zile - 
53% /an 

prin capitalizare - 
64,49%/an
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OFERTĂ SPECIALĂ
în perioada Ol 10.1999 - 20.12.1999 achiziționând 

un echipament complet (centrale termice și materiale) 
pentru o instalație de încălzire de la

mag.Economic al S.C. Universal Imp.-Exp. SA Deva, 
firma vă asigură proiectarea și execuția instalației. 
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Careul foștilor 
premieri

(Urmare din pag. 1)

fenomen instituționalizat, 
economia subterană s-a 
adâncit peste măsură, țara 
a devenit din ce în ce mai 
greu guvernabilă.

Preopinenții au fost 
unanim optimiști în 
redresarea actualei situații 
grave a României. Pentru 
aceasta, au reiterat ei, 
Guvernul trebuie lăsat și 
ajutat să lucreze, să-și 
materializeze programele, 
accelerând privatizarea 
unităților viabile din toate 
domeniile și restructurându- 
le sau lichidându-le pe cele 
cu pierderi mari, 
subvenționând agricultura,

Lipsesc din aprovizionare 
articoieie vestimentare

(Urmare din pag. 1)

prea era un motiv de optimism pentru 
început de drum...

Am invitat câțiva săteni să-și 
exprime opiniile vizavi de acest im
portant sector al vieții sociale. “Eu 
locuiesc în Costești - afirma dl loan 
Ciolocoi. Avem în sat brutărie, un 
magazin al cooperației și altul 
privatizat, care vând cam aceleași 
sortimente de mărfuri, cele mai multe 
alimentare, doar bani să fie. La 
capitolul îmbrăcăminte însă se stă 
mai rău. Nu avem de unde cumpăra 
un costum de haine, nici pantofi nu 
sunt, sau care se aduc nu-s de 
calitate".

La Ludeștii de Jos este o 
adevărată concurență între 
magazinele existente (trei privatizate 
și unul al cooperației), ca și între 
bufetul particular și cel al cooperației. 
“Produse alimentare se găsesc de tot 
felul, tot ce-ți dorește sufletul - spunea 
dl loan Stoicoi. Necazul este că nu 
sunt bani. Dacă n-ar fi înțelegători

gestionarii să-i păsuiască pe oameni 
până ce primesc pensiile ori salariile, 
marfa ar sta mai mult pe rafturi, ar 
trece mai rar. Servirea este foarte 
bună, găsim pâine proaspătă peste 
tot. Lipsesc însă din aprovizionare 
articolele de îmbrăcăminte. Trebuie 
să merg la oraș să-mi cumpăr o 
haină, o pereche de pantofi, dar când 
văd prețurile mai bine renunț. Nici 
stofe nu mai sunt, decât de slabă 
calitate, iar ca să-ți faci la comandă 
articole vestimentare costă foarte 
mult". Sunt prețurile prea mari, ori 
salariile noastre prea mici? - întreba 
cineva.

în general, sătenii nu cumpără 
doar de la un singur magazin. Țin 
seamă, cum spuneam, că un 
comerciant le este prieten sau vecin, 
altul rudenie sau cunoscut sau că le 
dă pe datorie. Căci salariile și 
pensiile prea mici nu le permit să 
cumpere oricând produsele 
necesare, de cele mai multe ori 
apelând la așa-zisul cont.

Joi 
21 octombrie 

E TVR I
9.00 TVR lași 11.00 TVR Cluj- 

Napoca 12.00 Lumea dansului 
(r) 13.00 TVR Timișoara 14.00 
Jurnal 14.15 CiberFan 14.30 
Destinul unei națiuni 15.00 
Conviețuiri (mag.) 16.00 Pentru 
dvs., Doamnă! 17.25 Casa mea 
18.05 Jumătatea ta (cs) 19.00 
Avanpremieră știri 19.05 Sun
set Beach (s) 19.55 Amintiri 
din secolul XX 20.00 Jurnal. 
Sport. Meteo 21.00 Moștenirea 
(s, ep. 3) 22.05 Teatru TV: 
..Doamna Ministru" (ultima 
parte) 23.05 Jurnalul de noapte

TVR 2
8.50 Bzzz! Un super- 

magazin pentru copii... mai mari!
10.15 Limbi străine. Germană
10.40 O familie ciudată (s)
11.10 Familia Simpson (s) 12.00 
Alfa și Omega 13.10 Mistere și 
minuni (do) 14.00 Emisiune în 
limba germana 15.00 Delfi și 
prietenii sai (d.a) 16.00 
\_____________ 

așa cum se întâmplă în 
toate țările occidentale și 
postcomuniste, adoptând 
legi și hotărâri de stabilizare 
a economiei și stopare a 
creșterii inflației.

Iar dacă luminița de la 
capătul tunelului nu se 
întrezărește astăzi, așa cum 
propovăduia la vremea sa 
Victor Ciorbea, ea ar putea 
apărea spre sfârșitul anului 
viitor, cum speră azi cei 
patru foști prim-miniștri, 
dacă pun cu toții umărul la 
acest demers. Dacă... Dacă 
n-ar urma cât de curând 
lupte dure pentru noua 
putere din România.

Obsesia (s) 16.45 Santa Bar
bara (s) 18.00 Wagner (s) 19.55 
Cinematograful de artă: S-a 
întâmplat mâine (co. romantică 
SUA 1944) 21.40 Călătorie în 
lumea cântecului popular 23.30 
Opera Mundi

ANTENA I

8.00 Dimineața devreme 
10.00 Știri 10.10 Colivia de aur 
(s) 11.00 Inspirația Carolinei (s) 
12.00 Baywatch Nights (s) 
13.00 Știrile amiezii 13.15 
Viitorul începe azi (s) 14.00 
Esmeralda (s) 15.00 Luz Maria 
(s, ep. 120, 121) 17.00 Știri
17.25 Elena, viata mea (s,e p. 
110, 111) 19.00 Observator 
20.00 VIP (s, ep. 8) 20.50 Air 
America (s, ep. 8) 22.00 
Observator 22.30 Marius Tucă 
Show

PRO TV

7.00 Bună dimineața, PRO TV 
ealtău! 10.00 Tânăr și neliniștit

(Urmare din pag. 1) 

insămânțărilor de toamnă. 
La nivel de țară, față de 400 
miliarde lei, cât s-a stabilit 
inițial, suma solicitată s-a 
ridicat la peste dublu, 
acțiunea fiind acum blocată 
până la o nouă discuție în 
guvern.

Faptul că s-a întârziat 
peste orice așteptări cu 
alocarea acestor minuscule 
dar foarte necesare bonuri 
valorice are urmări directe 
și vizibile asupra stadiului 
lucrărilor agricole, în speță 
al insămânțărilor la 
cerealele păioase de toamnă 
și asupra arăturilor pentru 
însămânțările de pri
măvară. Acum, la data când 
trebuia ca grâul să fie 
cultivat pe toate cele peste

(r) 11.00 Film 12.30 Royal Ca
nadian Air Force (s, ep. 14)
12.55 Știrile PRO TV 13.05 
Babylon 5 (s, ep. 49) 13.50 Ani 
de liceu (s, ep. 34) 14.15 
Miracolul tinereții (s) 14.45 Fa
milia Bundy (s) 15.15 Aripile 
pasiunii (s) 16.00 Tânăr și 
neliniștit (s) 17.00 Știrile PRO 
TV 17.30 Rosalinda (s, ep. 40, 
41)19.30 Știrile PRO IV 20.30 
Fiicele Rebecăi (dramă Anglia
1992) 22.25 Știrile PRO TV
22.30 Chestiunea zilei

ACASĂ
7.00 -12.40 Filme și seriale 

(reluări) 14.15 Nimic personal 
(s) 15.00 Viața noastră (s) 
16.00 Preciosa (s) 17.00 
Casper (d.a) 17.30 Dragoste și 
putere (s) 18.20 Acasă la 
bunica 18.30 Renzo și Adriana 
(s) 19.30 Lanțurile iubirii (s)
20.30 înger sălbatic (s) 21.30 
Sânge din sângele meu (s)
22.30 Perry Mason: Cazul 
cremei anti-îmbătrânire (f.p. 
SUA 1993)

Dezamăgirea 
producătorilor agricoli
10000 ha programate 
pentru însămânțări în 
județul nostru, data de 20 
octombrie fiind stabilită ca 
limită, ținând seama că pe 
suprafețele unde se fac 
însămânțări după data 
respectivă producția Ia ha 
scade sensibil, lucrarea nu 
este realizată nici în 
proporție de 75 la sută. 
Situația la nivelul țării este 
însă și mai îngrijorătoare. 
Pe lângă întârzierile la 
semănat, nici cu fertili
zările nu se stă pe roze, 
aplicându-se îngrășăminte 
cu fosfor și azot pe mai puțin 
de 500 ha.

Unii deveni nu au 
căldură in apartamente

(Urmare din pag. 1)

erau de aproape 1,5 miliarde de lei. 
Facturile mai vechi de 75 de zjje au 
ajuns și ele la aproape 500 milioane 
de lei. Conform contractului încheiat 
între Apaterm SA și asociațiile de 
locatari și proprietari, în cazul în care 
restanțele depășesc termenul de 75 
de zile, se poate trece la sistarea 
serviciilor. în topul datornicilor, ne 
informează Adrian Bălan, director 
tehnic la Apaterm SA, se află A.L. nr. 
16 cu peste 300 milioane de lei datorii, 
A.P. nr. 26 cu 270 milioane lei, A.L. nr. 3 
și A.L. nr. 142, Bloc 60 cu câte 230 
milioane lei. Așa se face că s-a 
aprobat sistarea furnizării agentului 
termic în unele blocuri ce aparțin 
asociațiilor amintite și unde locatarii nu 
au reușit plata serviciilor. De aceea s- 
a ajuns ca unii deveni să fie 
nemulțumiți că nu au căldură în case și 
pentru că un necaz nu vine niciodată 
singur, li s-a "tăiat" și apa caldă. 
Soluția pentru remedierea situației, 
precizează directorul Bălan, este ca 
aceste asociații să-și achite taxele.

După discuțiile mediate de

președintele Consiliului Județean 
Hunedoara, Gheorghe Barbu, care a 
strâns, din nou, la masa tratativelor, 
toți factorii implicați, devenii au putut 
primi și căldură. Primăria Deva a scos 
900 milioane de lei, Apaterm a mai 
adăugat peste 100 milioane de lei, iar 
Grupul Școlar Sportiv Deva a mai 
achitat 100 milioane de lei din datoria 
de mai multe sute de milioane de lei. Cu 
acești bani, trimiși în contul FE Mintia, 
s-a căzut de acord ca municipiul 
Deva, cu excepțiile arătate, să fie un 
oraș încălzit. Apoi, Apaterm SA a 
furnizat în compensare către 
termocentrală sârmă de cupru în 
valoare de 110 milioane de lei. Noul 
grafic de reeșalonare a fost avizat de 
conducerea CONEL de la Buurești, iar 
în perioada septembrie 1999 - aprilie 
2000 Apaterm SA trebuie să vireze 
către FE Mintia până la 10 miliarde de 
lei.

Primarul Mircia Muntean, care de 
data aceasta a reușit să deblocheze 
situația, e supărat că FE Mintia nu a 
furnizat căldura mai repede, deși așa 
a fost înțelegerea.

PRIMA TV
8.00 Dimineața cu Prima 

12.00 Nadine Show (r) 13.00 
Show-ul de noapte (r) 15.00 
Viața în direct 16.00 
Telenovelă 17.00 Nadine 
Show 18.00 Știri. Sport. Meteo 
19.00 Românie, Românie...
19.15 Karaoke Show 20.15 
Film artistic 21.30 Apel de 
urgență 22.00 Românie, 
Românie... 22.15 Știri 22.45 
Revista presei

10.00 Detectivul fantomă 
(co. SUA 1997) 12.00 
Celibatarii (co. SUA’92) 13.45 
OliverTwist (dramă SUA 1997)
15.15 Creaturile (horrorSUA 
’94) 17.15 Turbulențe (thriller 
SUA 1996) 19.00 Copacul 
(familie SUA ’99) 20.30 Crimă 
la nr. 1600 (f.a. SUA 1997)
22.15 Două zile în Los Ange
les (f.a. SUA 1996) 0.00 The 
Chippendales (SUA 1999)

Despre arăturile pen
tru însămânțările de 
primăvară nu putem 
consemna decât că 
lucrarea respectivă s-a 
făcut pe mai puțin de 2000 
ha, cifră departe de a 
oglindi o situație 
liniștitoare.

Dincolo de dorința 
agricultorilor hunedoreni 
de a-și vedea pământul 
cultivat, există încă multe 
obstacole în calea 
producătorilor agricoli, 
fapt ce face ca dezamă
girea să-i cuprindă pe cei 
mai mulți dintre 
proprietarii de pământ.

TELE 7 DEVA 
(canal 34 UHF)

7.10 Bună dimneața, 
România 9.00 Știri locale (r)
9.40 Info matinal 10.30 Dintre 
sute de ziare (r) 11.15_Secția 
de poliție (s) 13.00 îți mai 
aduci aminte Doamnă 15.15 
Post Meridian 17.30 Deva Mix 
18.00 Știri 18.10 Lou Grant 
(s) 19.00 Secția de poliție (s) 
20.00 Actualitatea Tele 7
20.45 Știrile locale 21.00 
Dintre sute de ziare 22.00 
Lumea în clipa 2000 23.20 
Tentații 0.00 Știrile locale 0.30 
Ora H - emisiune de 
confesiuni

PRO TV - DEVA
06.45-07.00 Program comer

cial PRO TV Deva 07.00 -10.00 
"Bună dimineața, PRO TV e al 
tău!” (coproducție cu stațiile lo
cale) 10.00-10.45 Program co
mercial PRO TV Deva 17.30- 
18.00 Știrile PRO TV (copro
ducție) 23.20-23.30 Știri locale

r Redacția nu-și asumă ’ 

modificările ulterioare intervenite 
,n programele posturilor TV. .

iiecesce»
Joi, 21 octombrie

O BERBEC
Azi veți avea certuri în 

familie, în schimb, la locul de 
muncă toate vă merg din plin. 
Profitați de ocazie, pentru a 
compensa necazurile 
familiale cu ajutorul 
satisfacțiilor profesionale.

Z TAUR
Mai nou, vă îngrijiți mult de 

propria persoană, ceea ce-i 
foarte bine. Cinstea și simțul 
dreptății v-au pus într-o 
situație dificilă și acum 
trebuie să vă apărați.
Z GEMENI

Doamnele Gemeni sunt 
dispuse • să facă și 
compromisuri dacă
interesele o cer. Capacitatea 
de a evalua rapid situațiile le 
va oferi avantaje.
O RAC

O zi neplăcută. Pericolul 
este ca în viața particulară 
să aveți necazuri și nici nu 
sunteți în cea mai bună 
dispoziție. Veți avea 
divergențe cu partenerul ori 
cu cineva apropiat.
3 LEU

Vreți să faceți politică. 
Gândiți-vă bine de a cui 
parte sunteți. Partenera 
încearcă să vă convingă să 
renunțați la ceva la care 
țineți destul de mult.
Z FECIOARĂ

Azi aveți în program o 
împăcare romantică. Sunteți 
fermecătoare și vă înțe • geți 
perfect cu partenerul. însă 
aveți grijă seara să nu 
Cădeți într-o capcană întinsă 
de cineva.
Z BALANȚĂ

Veți lua parte la o 
petrecere la care vinul va 
curge din belșug. Atenție să 
nu vă divulgați secretele, 
căci cineva din grupul de 
prieteni vă va băga bețe în 
roate.
Z SCORPION

Plimbați-vă mult, admirați 
sexul opus și marfa din 
vitrinele magazinelor. Nu dați 
importanță răuvoitorilor și 
luați la cunoștință că nimic 
nu valorează mai mult ca 
dragostea.
Z SĂGETĂTOR

Se pot ivi neplăceri în 
relația cu rudele, vina 
purtând-o partenerul de 
viață. Nu vă bazați pe 
promisiunile făcute, ci 
pregătiți-vă serios pentru un 
test profesional ori vreun 
examen greu.
O CAPRICORN

Vă faceți probleme din 
orice și sunteți puțin mai 
reținut. Gândiți-vă mai bine 
dacă nu cumva doar vi se 
pare...Dacă ați luat o decizie 
greșită, încercați să găsiți 
noi soluții.
O VĂRSĂTOR

Doamnele sunt mulțumite 
de viața lor personală, de 
relația de cuplu. Sunt 
binedispuse și mai optimiste 
ca de obicei în privința 
viitorului. Planurile actuale vă 
vor influența timp îndelungat. 
Z PEȘTI

Tensiunea creată acasă 
dispare în compania prietenilor. 
Sunteți gata să enervați 
persoana iubită, provocându-i 
gelozia. Nu le mai căutați altora 
nod în papură.

_____ Ziar editat de 
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Funcția primarului la 

țara a ajuns aproape 
onorifică”

Dl Nicolae David, primarul 
comunei Orăștioara de Sus, 
este nemulțumit: “Pur și simplu 
în acest an numai de proble
mele gospodăririi comunei nu 
am fost lăsați să ne ocupăm. 
Am fost aleși și suntem plătiți 
să aducem gaz metan și apă 
curentă în comună, să susținem 
local învățământul, să întreți
nem drumurile comunale, în 
general, să ridicăm la cotele 
unei minime civilizații și func
ționalități condițiile de viață ale 
locuitorilor. Și în loc de asta, ce 
se întâmplă?! Nu avem mijloa
cele necesare să cârpim acope
rișul primăriei, ce să mai vor
bim de investițiile adevărate. 
Ne jucăm de-a primarii și vicc- 
primarii, nu mai vorbesc de 
consilieri, suntem în plată, dar 
sărăcia bugetelor, mai pregnan
tă ca oricând în acest an, ne-a 
zădărnicit toate activitățile 
specifice”.

Există doar proiecte pe 
hârtie. Gazul metan arc toată 
documentația necesară înce
perii lucrărilor. Mai lipsesc 
doar banii necesari, IO miliarde 
de lei. Există un studiu de feza
bilitate întocmit pentru intro
ducerea apei curente în satele 
Oeolișu Mic, Costcști, Lu- 
deștii de Jos, Bucium și în 
centrul de comună Orăștioara 
de Sus. N-au fost bani sufici- 
cnți nici pentru achitarea stu

Chiar realizat sută la sută, 
bugetul tot mic rămâne
împreună cu dna Viorica 

Luca, contabila primăriei Orăș
tioara de Sus, am făcut o 
scurtă trecere în revistă a fon
durilor care au contribuit la 
formarea bugetului instituției 
în acest an. La capitolul ve
nituri proprii, taxe și impozite 
aferente imobilelor și terenu
rilor care din această vară se 
prelevă la primărie, s-a evaluat 
obținerea unei sume de 331 
milioane de lei, cota de 35 la 
sută din impozitul pe salariu 
aferent operatorilor economici 
de pe raza comunei însumea
ză 56 de milioane de lei, iar su
mele defalcate de la bugetul 
central s-au ridicat la 330 mili
oane de lei. în total, bugetul pri
măriei la Orăștioara de Sus s- 
a ridicat la 717 milioane de lei.

La data de 1 octombrie a.c. 
intraseră efectiv în contul insti
tuției 542 de milioane de lei. 
Procentul de prelevare a taxe
lor locale, la aceeași dată, era 
de 69 la sută. Din cele decla
rate de interlocutoare a reieșit 
că până la finele anului 

diului, primăria mai având o 
restanță la plată de 125 de mili
oane de lei firmei Care l-a în
tocmit. Pentru iluminatul pu
blic în comună s-au cumulat 
alte 10 milioane de lei datorii. 
Una peste alta, Direcția Sa
nitar-Veterinară cere, retro
activ, achitarea a 41 de mili
oane de lei, reprezentând va
loarea salariilor medicilor ve
terinari pentru perioada l ianu- 
arie-l aprilie a.c., dinainte de 
trecerea acestora la primărie. 
“Nu avem bani nici pentru 
lemne de foc. Le-am adus, le- 
am distribuit la școli, dar încă 
nu am fost capabili să le plă
tim. Adevărul este că în acest 
an funcția primarului la țară a 
ajuns aproape onorifică. Dacă 
în urmă cu un an-doi am putut 
lăsa semne ale trecerii noastre 
pe la primărie - un cămin cul
tural, o școală reparată - în 
acest an stagnarea a fost 
aproape totală. Am semnat 
condica ia serviciu, ne-am 
consultat la nesfârșit căutând 
răspunsul la întrebarea cum 
poți să rezolvi problemele co
munei fără bani și... cam atât. 
Sunt dezamăgit și cred că unul 
din posturile actualei legi
slaturi în care îți poți pierde 
total optimismul și dorința de 
a face este acela de primar la 
țară”, a mai spus dl Nicolac 
David.

procentul va ajunge la sută la 
sută, realizându-se totalul pre
conizat la începutul anului. Din 
nefericire, în acest an bugetele 
locale au fost grevate de chel
tuieli neașteptate, drumurile 
comunale, veterinarii, bursele 
la școlari, care, toate, au deze
chilibrat balanța. Primăria a in
trat astfel în datorii la iluminatul 
public, PUG, combustibilul ne
cesar încălzirii școlilor la iarnă 
și la plata studiului de feza
bilitate necesar introducerii 
apei curente în cinci din satele 
comunei. Pentru a-și putea 
desfășura activitatea, primăria 
mai are în cont doar 20 de mili
oane de lei, urmând să mai pri
mească 63 de milioane de lei, 
bani care vor asigura salariile 
personalului instituției până la 
finele anului. Pentru ieșirea din 
datorii la rectificare primăria 
Orăștioara de Sus a cerut 800 
de milioane de lei. “Și dacă 
primim un sfert vom fi mulțumiți 
că s-ar putea plăti toate 
datoriile”, a mai adăugat dna 
Luca.

Despre viața grea a 
crescătorilor de animale 
din Costești Deal și Lu- 
deștii de Sus ne-a vorbit, 
documentat, secretara pri
măriei, dna Emilia Bulea. 
Situate la o altitudine de 
câteva sute de metri, la o 
distanță de 11-12 km de 
centrul comunei, drumul

Viată
este inaccesibil mijloace
lor de transport, circulăn- 
du-se pe jos ori cu calul. 
Casele, în pofida faptului 
că sunt împrăștiate pe 
dealuri, departe una de 
cealaltă, sunt construite 
din cărămidă, ca și școala 
din Costești Deal (foarte 
arătoasă) care nu funcțio
nează însă, în sat fiind 
doar patru copii de vârstă 
școlară, care coboară 
zilnic la Orăștioara pentru 
a veni la școală. Cum și-au 
construit locuitorii acestor 
așezări asemenea case? 
Răspunsul a venit prompt: 
"Transportând cărămida în 
desagă.”

Cei care au rămas să 
trăiască pe aceste dealuri

"Banii nu s-au rătăcit 
la Banca Mondială,

ci la București"
“Nu am plătit oamenii din 

luna august și ne este jenă deja 
să tot ridicăm din umeri de câte 
ori suntem întrebați despre ei”, 
ne spune dl Aurel Susan, vice- 
primarul comunei. Conform unui 
program de asistență socială, 
finanțat de Banca Mondială, 
primăriile pot angaja persoane 
disponibilizate pentru executa
rea unor lucrări de interes co
munitar. Cheltuielile materiale ale 
lucrărilor revin instituției primă
riei, iar drepturile salariale ale 
celor asistați sunt plătite, con
form programului, din banii Băncii 
Mondiale. Pe această relație la 
Orăștioara de Sus au fost an
gajate 12 persoane. Primăria a 
folosit acești oameni la execu
tarea de lucrări de întreținere, 
săparea de rigole, tăierea bă
lăriilor pe un drum comunal ce 
leagă satele Ludeștii de Jos și 
Oeolișu Mic. Problemele au în
ceput în luna august când par
tea financiară ce revine Băncii 
Mondiale, în speță salariile mun
citorilor, n-a mai ajuns la Primărie. 
“Sunt aproape două luni de 
când oamenii nu și-au luat sa
lariile. însă, după cum merg lu

Lipsesc întreprinzătorii
In satele comunei Orăștioara de Sus lipsesc întreprin

zătorii. Din cele declarate de reprezentanți ai primăriei, mica 
privatizare lipsește aproape cu desăvârșire în zonă. Firme 
importante nu sunt, iar cele câteva mici localuri și magazine nu 
prea contează în economia bugetului primăriei. La această 
stare de fapt contribuie și poziția geografică a comunei, care 
este izolată de principalele trasee comerciale ale regiunii.

(70 de suflete la Costești 
Deal și 26 la Ludeștii de 
Sus) continuă tradiția părin
ților și bunicilor lor, obiș- 
nuiți cu viața aspră, de 
crescători de animale, mul- 
țumindu-se cu puținul ofe
rit de aceste locuri. Banii 
și-i fac din comercializarea 
brânzei în piața de la oraș.

O dată pe săptămână, ei 
coboară la Orăștioara ("la 
țară” - cum se exprimă) 
pentru a-și cumpăra pâine, 
ulei, zahăr, orez, făină, 
sare și săpun pe care le 
urcă apoi în desagă, cu 
calul. Cam două ore fac pe 
drum cei care au așezările 
mai îndepărtate.

Abia în 1997 s-a reușit, 
cu eforturi mari, să fie 
electrificate și aceste 
sate. Până atunci nici un 
mijloc de comunicare nu 
aducea vreo știre aici, iar 
serile erau luminate cu 
lampa cu petrol. Acum be
curile se aprind la fiecare 
casă, iar radioul sau 
televizorul au început să-și 
facă pe alocuri apariția.

crurile pe la noi sunt aproape 
convins că banii nu s-au rătăcit 
la Banca Mondială, ci undeva pe 
la București. Altfel nu-mi explic 
de ce atunci când am amintit de 
acești bani la Deva, ni s-a spus 
că ei ne vor parveni la recti
ficarea de buget. Ce legătură 
poate fi între bugetul statului și 
banii Băncii Mondiale socotiți și 
dumneavoastră. Numai dacă 
acești bani n-au fost deturnați 
pentru a astupa găurile tot mai 
mari ale vistieriei statului", pre
cizează dl Susan. întârzierea la 
plata drepturilor salariale a avut 
ca efect, pe lângă nemulțumirea 
celor 12, și dezinteresul aces
tora față de activitatea des
fășurată în ultima lună. “Chiar 
dacă ar sosi toți banii mâine, 
situația de lucrări din luna sep
tembrie nu este încurajatoare, 
pentru munca prestată oamenii 
urmând să încaseze doar 
fracțiuni din drepturile lor 
salariale prevăzute în contract. 
Reticența lor la lucru este de 
înțeles atâta timp cât pentru 
munca prestată în vară nu și- 
au încasat banii nici acum”, a 
mai precizat interlocutorul.

“Agricultorilor nu le 
trebuie credite. Să li 
se dea mai bine piață 

de desfacere”
Inginerii zootehniști Mag

dalena Mărgineanu și loan 
Stoicoi de la Centrul Agricol 
Orăștioara de Sus sunt într- 
adevăr preocupați de meseria 
lor. Am fost surprins când, ce
rând date referitoare la supra
fața agricolă a comunei, aces
tea mi-au fost oferite “din me
morie", nefiind necesară con
sultarea unor dosare-centrali- 
zator pentru asta. Am notat 
pentru Orăștioara de Sus, 
7651 de ha suprafață agricolă 
totală, din care 821 ha teren 
arabil, 2404 fânețe și 4426 pă
șuni. Aproape 15.000 de hec
tare aparținătoare comunei 
sunt pădure. Fiind o zpnă coli- 
nară agricultura se limitează 
mai mult la cultura porumbului 
și a cartofului. Ponderea în 
acest domeniu o deține creș
terea animalelor. în comună 
sunt înregistrate 1584 de bo
vine, 1745 capete porcine, 
3227 ovine și 276 cabaline.

Despre problemele cres
cătorilor de animale la Orăști
oara de Sus ne povestește dl 
ing. loan Stoicoi, el însuși pro
prietar de animale: “Dacă ar fi 
să vorbim de rentabilitate în 
zootehnie, oieritul ar trebui să 
se claseze în top între acti
vitățile specifice. Lâna, brânza 
și carnea sunt surse consa
crate de venit. Cel puțin în con
diții normale.” Dar la noi con
dițiile nu sunt normale. Așa se 
face că în timp ce costurile 
îngrijirii animalelor cresc conti
nuu, prețurile de valorificare a 
lor scad, atunci când nu stag
nează. “Acum 10 ani plăteam o 
zi de coasă cu un kilogram de 
lână. Astăzi, aceeași muncă 
mă costă 10 kg de lână. 
Salariul unui cioban a ajuns 
între 1,5 și 2 milioane de lei, 
fără să socotim în acești bani 
mâncarea oferită zilnic. Dacă 
mai adăugăm și furajarea, 

"De ce s-a desființat?”«
Este întrebarea pe care și-o pun sătenii referitor la 

desființarea Oficiului poștal ce funcționa până nu de mult 
într-o încăpere a Primăriei. Aceeași întrebare le-o pun 
oamenii și autorităților locale. Este foarte greu acum 
pentru cei care trebuie să se deplaseze la Orăștie spre a 
ridica alocația, în cuantum de 65.000 lei (din care 16.000 
lei costă transportul), ca și pentru cei care au copii în 
București, Baia Mare ori în alte orașe ale țării și cărora le 
trimiteau pachete din când în când. Vrând-nevrând, au 
trebuit să renunțe la multe alte servicii oferite de oficiu. 
Cum am aflat, motivul desființării a fost faptul că nu s-a 
ajuns la o înțelegere cu consiliul local privind cuantumul 
chiriei pentru spațiu, în același moment punându-se și 
problema restructurării în sectorul poștei. Ca atare, s-a 
luat repede hotărârea desființării oficiului poștal, lipsindu- 
i astfel pe săteni de servicii utile, la îndemână și pu- 
nându-i adesea pe drumuri.

Pagină realizată de Estera SÎNA, Adrian SĂLAGEAN

cheltuielile depășesc veniturile 
obținute din vânzarea lânii. 
Singura afacere în care obțin 
o balanță pozitivă este vânza
rea de berbecuți la export", 
precizează dl Stoicoi. Inefi- 
ciența exploatării acestui patri
moniu zootehnic se manifestă 
de la un an la altul prin redu
cerea efectivelor. Turma de oi a 
dlui Stoicoi s-a redus de anul 
trecut cu 40 de capete, numă
rul oilor tinzând să scadă în 
continuare.

Acestor necazuri de sor
ginte mercantilă li se mai 
adaugă și alte greutăți. "Pășu
nile sunt pe cale de dispariție, 
în fiecare an tufele de spini - 
măceș, porumbele - cotropesc 
noi teritorii diminuând îngrijo
rător suprafața pășunilor și a 
căilor de acces. Am pierderi 
considerabile din această ca
uză, cca. jumătate din oi agă- 
țându-și blana în spini cobo
rând astfel prețul de vânzare, 
în condițiile în care muncă vo
luntară nu se mai face, ar tre
bui constituit un fond mai 
substanțial la primărie din care 
să fie plătite lucrări de dega
jare a pășunilor. Cei 15.000 de 
lei percepuți pentru o vacă la 
pășunat ca taxă anuală sunt 
insuficienți. Problema trebuie 
rezolvată sistematic, lucrul 
acesta costă mult, dar altfel 
riscăm ca în câțiva ani să ră
mânem fără pășuni. Ar fi ne
voie de minimum 100.000 de lei 
taxă anuală la pășunat pe o 
vacă pentru a simți o amelio
rare", precizează dl Stoicoi. 
întrebat ce părere are de spri
jinul acordat producătorului 
agricol de către stat, interlocu
torul a declarat: “După părerea 
mea, pe țăranul român nu cre
ditele îl vor îmbogăți. Statul să- 
i creeze mai bine o piață de 
desfacere viabilă și lucrurile 
vor fi imediat mai bune”.

O Vhiar dacă sunt 
multe frustrații, cert este că 
din viața locuitorilor din 
Orăștioara de Sus nu lipsesc 
telefoanele. Doamna Mariana 
Bodea, telefonistă la Oficiul 
Comercial de Telecomunicații 
Romtelecom, ne-a spus că în 
comună funcționează de la 1 
iunie a.c. o centrală telefo
nică Pentomat, cu ieșire au
tomată la interurban. în pre
zent sunt instalate în co
mună 149 de posturi telefo
nice, centrala permițând un 
număr total de 200 de 
posturi. Sunt depuse 176 de 

cereri de instalare, în prezent 
Romtelecom executând în 
comună lucrări de extindere a 
rețelei de telefonie.

O Grădiștea de Munte 

este cel mai îndepărtat sat de 
centrul comunei. Spre deo
sebire de alte așezări de pe 
dealuri, locuitorii acestuia, lu
crători la pădure dar și cres
cători de animale, beneficiază 
de drum de acces, existând 
acolo o exploatare forestieră. 
Dar mai beneficiază majorita
tea locuitorilor de ARO-uri 
proprietate personală.

O la Orăștioara de Sus 
numărul persoanelor cu vârsta 
cuprinsă între 35 și 62 de ani 
este de cca. 500 de persoane, 
în timp ce persoanele cu vârste 
între 1 și 39 de ani 
sunt în nu

PE SCURTmăr de
935, iar 
cele tre
cute de 62 de 
ani reprezintă un eșantion de 
521 de persoane.

3 Până anul trecut ca

sele din zona numită "Valea Țiga
nilor" din Orăștioara de Sus nu 
erau legate la rețeaua de elec

tricitate. S-a reușit în 1998 să fie 
rezolvată această problemă și 
pentru cele 15 locuințe de pe 
acesastă vale. Civilizația are undă 
verde, un motiv în plus ca albia 

râului să nu mai fie locul 
unde se

aruncă 
reziduuri, 

gunoaie de 
tot felul.

O Pe teritoriul comunei 

funcționează două brutării: una 
în Orăștioara de Sus, aparținând 
cooperației de consum, și cea
laltă în Costești, a unui particular 
din sat. Aprovizionarea cu 

pâine se face în cele mai bune 
condiții, în magazine găsindu-se 
zilnic pâine proaspătă.

2 In acest an, ca nici

odată în ultimii zece, au fost cele 
mai puține căsătorii. Doar șase 
perechi de tineri au spus "da” în 
fața ofițerului stării civile, față de 
27 anul trecut. Recent și-au unit 
inimile și viețile Silviu Petru Dînșo- 
rean din Grădiștea de Munte cu 
Dorina Bucur din Sibișel (Beriu), 
dar și Stănilă Răduț Crișan din 
Grădiște cu Loredana Mariana 
Junie din Costești. Tinerele familii 
întemeiate s-au stabilit la sate.

3 Ihiar dacă au 
locuințe în Orăștie, tinerii nu 
părăsesc satul. Revin aici să- 
și lucreze pământul, fiind 
ajutoare de nădejde părinților, 
în satul centru de comună 
sunt 27 de tractoare și utilajele 
aferente, fiecare gospodar își 
lucrează suprafața de teren 
pe care o deține, nu rămâne 
nici un petic de pământ ne
lucrat. în această toamnă, ca 
și altă dată, a fost o adevărată 
competiție a hărniciei la adu
natul recoltei de legume de pe 
câmp.
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Luni 25 octombrie
14.15 TVR Craiova
16.00 Em. în limba maghiară
18.05 Jumătatea ta (cs)
19.10 Sunset Beach (s, ep. 556)
20.00 Jurnal; Știrea zilei; Sport; Meteo
20.55 Felicity (s, ep. 5)
21.40 FBI C- 16 (s, ep. 5)
22.30 Cu ochii'n 4
23.15 Jurnalul de noapte

Marți 26 octombrie
9.00 TVR lași
10.00 Recurs la morală (r)
11.00 TVR Cluj-Napoca
12.00 Marele Jazz (r)
13.00 TVR Timișoara
15.00 Emisiune pentru persoane 

cu handicap
16.00 Em. în limba maghiară
18.05 Jumătatea ta (cs)
19.10 Sunset Beach (s)
20.00 Jurnal: Știrea zilei; Sport; 

Meteo
20.55 Telecinemateca:
Automobilul (horror SUA 1977)

22.50 Jurnalul de noapte

Miercuri 27 octombrie
9.00 TVR lași
10.00 Universul credinței
13.00 TVR Timișoara
14.00 Jurnal
14.30 Evrika! Jurnal de știință
16.00 Ecoturism
16.30 Medicina pentru toți
18.05 Jumătatea ta (cs)
19.10 Sunset Beach (s)
20.00 Jurnal. Știrea zilei. Sport. Meteo
20.55 Deșertul de foc (f.a. Italia '97, p. III)
23.20 Jurnalul de noapte

Joi 28 octombrie
9.00 TVR lași
11.00 TVR Cluj-Napoca
12.00 Lumea dansului (r)
13.00 TVR Timișoara 
14.00 Jurnal
14.15 Ciberfan
14.30 Destinul unef națiuni
15.00 Conviețuiri (mag.)

17.25 Casa mea
18.05 Jumătatea ta (cs)
19.00 Avanpremieră Știri
19.05 Aminitiri din secolul 20
19.10 Sunset Beach (s) 
20.00 Jurnal. Sport. Meteo
20.55 Moștenirea (s, ep. 3)
21.45 Reflecții rutiere
22.00 Memorialul Timișoara 
23.00 Jurnalul de noapte

Vineri 29 .octombrie
9.00 TVR lași
10.00 Art-Mania (r)
11.00 TVR Cluj-Napoca
12.00 Rock la miezul nopții (r)
13.00 TVR Timișoara
14.00 Jurnal
15.30 Em. în limba germană
17.00 O vedetă... cu cântece
18.05 Jumătatea ta (cs)
19.00 Avanpremieră Știri
19.05 Amintiri din secolul 20
19.10 Sunset Beach (s)
20.00 Jurnal. Știrea zilei. Sport Meteo
21.00 Doi băieți, o fată și o pizzerie (s, ep. 5)
22.00 Culise (mag.)
22.45 Omul de nicăieri (s)
23.25 Jurnalul de noapte
23.30 Invazie mortală (thriller SUA '95)

Sâmbătă 30 octombrie
9.00 Mica sirenă (d.a) *
10.00 Cartea de folclor
11.00 Art-Mania
13.00 Acum, poți afla...
13.30 Lumea și noi
14.00 Arca Marinei pe malul Begăi!
16.00 Război împotriva Mafiei
16.55 Rugby Camp. Mondial, prima semifinală
19.00 Perechea potrivită
19.30 Carol și compania (s)
20.00 Jurnal. Meteo. Sport
22.30 Surprize, Surprize (div.)
22.30 Dr. Quinn (s, ep. 5)
23.20 Jurnal
23.25 Săptămâna sportivă
23.35 Proiect: Geneza (f. SF SUA ’92)

Duminică 31 octombrie
9.00 Ursulețul Winnie (d.a)
11.00 Viața satului
12.30 Tezaur folcloric
13.30 De luni până duminică
14.15 Divertisment
16.00 Lumea bărbaților (s)
16.25 Auto Club
16.55 Blankenese (s, ep. 6)
17.45 Spectacolul lumii
19.00 Perechea potrivită
19.30 21 Prezintă Șt. Bănică Jr.
20.00 Jurnal. Meteo
20.25 Duminica sportivă
21.50 Familia Flinstone (co. SUA 1994)

Luni 25 octombrie
12.00 Cămilele din Anzi (do)
13.10 Mistere și minuni (do)
15 50 Obsesia (s, ep. 34)
16.35 Santa Barbara (s, ep.1010)
17.20 Pelerinaje
17.50 Muzeul Orsay (s, ep. 1)
19.40 Mapamond
20.10 Operațiunea Monstrul (co. 

România 1976)
21 55 Fotbal Campionatul Angliei: 

Newcastle-Derby County (d)

Marți 26 octombrie
8.50 Bzzz! Un super-magazin pentru copii... mai 

mari!
10.15 Limbi străine. Engleză
10.40 O familie ciudată (s)
13.10 Mistere și minuni (do)
14.00 Conviețuiri (mag.)
16.00 Obsesia (s, ep. 35)
16.45 Santa Barbara (s)
17.55 Muzeul Orsay (s, ep. 2)
19.30 Universul cunoașterii
20.30 La plăcinte...înainte
23.15 Preotul și cârciumărița (r)

•
Miercuri 27 octombrie

8.50 Tip-Top, Mini-Top
10.15 Limbi străine. Franceză
10.40 O familie ciudată (s)
11.10 Familia Simpson (s)
13.10 Mistere și minuni (do)
14.00 Emisiune în limba maghiară
16.00 Obsesia (s, ep. 36)
16.45 Santa Barbara (s)
17.30 Tradiții
18.00 Muzeul Orsay (s, ep. 3)
19.10 Tinere talente (p. XII)
19.40-Dreptul la adevăr
20.10 Inimi dăruite (dramă SUA 1995)
21.40 Elemente (do)
22.55 Marea schimbătoare (r)
23.45 Ricchie e Poveri

Joi 28 octombrie
8.50 Ivan Turbincă (p. I)
10.15 Limbi străine. Germană
10.40 O familie ciudată (s)
11.10 Familia Simpson (s)
12.00 Alfa și Omega
13.10 Mistere și minuni (do)
14.00 Emisiune în limba germană
16.00 Obsesia (s, ep. 37)
16.45 Santa Barbara (s)
18.00 Muzeul Orsay (s, ep. 4)
19.10 Marile voci negre americane (p. II)
20.10 Cinematograful de artă: Woyzeck (dramă Ger. 

1978)
21.30 De la lume adunate...
23.20 Maroc - o experiență care merită trăită (do)

Vineri 29 octombrie
8.50 Bzzz. Un super-magazin pentru copii... mai 

mari!
10.15 Limbi străine. Spaniolă
10.40 O familie ciudată (s)
13.10 Mistere și minuni (do)
14.00 TVR Craiova
14.40 TVR Cluj-Napoca
15.00 Delfi și prietenii săi (d.a)
16.00 Obsesia (s)
16.45 Santa Barbara (s)
18.00 Cinematograful vremii 

noastre: Melies Vrăjitorul (IV)
19.00 Galeria marilor interpreți
19.45 Videoclipuri
20.00 Telerecital
22.00 Lumea vitezei
22.50 Infidelități (s, ep. 4)

Sâmbătă 30 octombrie
9.00 Bzzz. Un super-magazin pentru copii... mai 

mari!
10.30 Cireșarii (s, ep. 5)
11.30 Pas cu pas
12.30 TVR Timișoara
14.00 Poliția judiciară (s, ep. 9)
14.50 Videoclipuri
16.00 Obsesia (s)
16.45 Santa Barbara (s)
17.30 Cine? Unde? Cum? De ce?
18.00 Documentar National Geographic
18.55 Varietăți
19.40 Teatru TV
22.00 Fotbal Meci din Camp. Spaniei, etapa a Vlll-a 

(d)

Duminică 31 octombrie
8.00 Documentar
9.15 Cireșarii fs, ep. 6)
10.00 Orizont spiritual
12.00 TVR lași
13.30 Știrile... XXL pentru copii și tineret
14.00 Poliție judiciară (s, ep. 10)
14.50 Infidelități (r)
15.40 Videoclipuri
16.00 Obsesia (s)
16.45 Santa Barbara (s)
17.30 în pas cu voi!
18.30 Tip-Top, Mini-Top!
19.00 Un secol de cinema (do)
22.25 Măiestria tinerilor muzicieni

Luni 25 octombrie
10.00 Știri
10.10 Colivia de aur (s)
11.00 Legenda Marelui Roib (dramă Australia 

1984)
13.00 Știrile amiezii
13.15 Viitorul începe azi (s)
14.00 Esmeralda (s, ultimul ep.)
15.00 Luz Maria (s, ep. 123, 124)
17.00 Știri
17.25 Elena, viața mea (s, ultimul ep.)
18.10 Dragoste și speranță (s. Mexic 1999, ep. 1)
19.00 Observator
20.00 Pericol iminent (s, ep. 51)
20.50 Dublă identitate (s, ep. 8)
21.40 Prezentul simplu
22.00 Observator
22.30 Marius Tucă Show

Marți 26 octombrie
8.00 Dimineața devreme
10.10 Colivia de aur (s)
11.00 Inspirația Carolinei (s)
12.00 Baywatch Nights (s)
13.00 Știrile amiezii
13.15 Viitorul începe azi (s)
14.00 Decepții (s)
15.00 Fotbal Divizia A Ursus: 

Oțelul Galați - Ceahlăul Piatra 
Neamț (d)
17.00 Știri
17.25 Dragoste și speranță (s, ep.

2, 3)
19.00 Observator
20.00 Gotti (dramă SUA 1996)
22.00 Observator
22.30 Marius Tucă Show (talkshow)

Miercuri 27 octombrie
8.00 Dimineața devreme
10.00 Știri
10.10 Credința și viața
11.15 Inspirația Carolinei (s)
12.00 Baywatch Nights (s)
13.00 Știrie amiezii
13.15 Viitorul începe azi (s)
14.00 Decepții (s)
15.00 Fotbal Divizia A Ursus: Rocar - CSM Reșița 

(d)
17.00 Știri
17.25 Dragoste și speranță (s, ep. 4, 5)
19.00 Observator
20.00 Fotbal Divizia A Ursus: FC Național - 

Dinamo (d)
22.00 Observator
22.30 Marius Tucă Show (talkshow)

Joi 28 octombrie
8.00 Dimineața devreme
10.00 Știri
11.00 Inspirația Carolinei (s)
12.00 Baywatch Nights (s)
13.00 Știrile amiezii
13.15 Viitorul începe azi (s)
14.00 Decepții (s)
15.00 Luz Maria (s, ep. 125, 126)
17.00 Știri
17.25 Dragoste și speranță (s, ep. 6, 7) 
19.00 Observator
20.00 VIP (s, ep. 9)
20.50 Air America (s, ep. 9)
21.40, Brigada mobilă
22.00 Observator
22.30 Marius Tucă Show

Vineri 29 octombrie
8.00 Dimineața devreme
10.00 Știri
11.00 O familie de străini (dramă Canada)
13.00 Știrile amiezii
13.15 Viitorul începe azi (s)
14.00 Decepții (s)
15.00 Luz Maria (s, ep. 127, 128)
17.00 Știri
17.25 Dragoste și speranță (s, ep. 8, 9)
19.00 Observator
20.00 Numai dragostea (f. dragoste SUA 1998, p. II)
22.00 Observator
22.30 Vitamina V - Veselie
23.00 Colecția Jackie Chan

Sâmbătă 30 octombrie
9.00 Secolul femeilor (do)
10.00 Casa de piatră
11.00 Orient Expres (talkshow)
13.00 Cu Țopescu de la A la infinit
15.00 Fotbal Divizia A Ursus: Dinamo - FC Argeș 

(d)
18.00 Dragoste și speranță (s)
18.50 Fashion Club
19.00 Observator
20.00 Fotbal Divizia A Ursus: Steaua - Oțelul (d)
22.00 Observator
22.30 Teroare oarbă (thriller SUA 1971)

Duminică 31 octombrie
9.00 Desene animate
11.00 Aventurile lui Sindbad (s, ep. 7)
11.45 Buni prieteni
12.15 Seria Stan și Bran: Spitalul (co. SUA '32)
13.00 Duminica în familie
17.00 Fotbal Divizia A Ursus: Astra - Petrolul (d)
19.00 Observator
22.30 Meciul meciurilor

Luni 25 octombrie
7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău!
10 00 Tânăr și neliniștit (r)
10.45 Rasputin (r)
12.30 Royal Canadian Air Force (s, ep. 16) 
13.05 Babylon 5 (s, ep. 49)
13.50 Ani de liceu (s, ep. 36)
14.45 Familia Bundy (s)
15.15 Aripile pasiunii (s) 
16.00 Tânăr și neliniștit (s, ep.

861)
17.00 Știrile PRO TV
17.30 Rosalinda (s, ep. 43, 44)
19.30 Știrile PRO TV
20.30 Dispariția (dramă SUA

1997)
22.25 Știrile PRO TV
22.30 Chestiunea zilei

Marți 26 octombrie
7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău!
10.00 Tânăr și neliniștit (r)
10.45 Dispariția (r)
12.30 Royal Canadian Air Force (s, ep. 17) 
13.05 Babylon 5 (s, ep. 50)
13.50 Ani de liceu (s, ep. 37)
14.45 Familia Bundy (s)
15.15 Aripile pasiunii (s)
16.00 Tânăr și neliniștit (s)
17.00 Știrile PRO TV
17.30 Rosalinda (s, ep. 45, 46)
19.30 Știrile PRO TV
20.30 Melrose Place (s, ep. 149)
21.20 Chestiunea zilei (ediție specială)
21.30 Fotbal Liga Campionilor (d)
23.30 Chestiunea zilei

Miercuri 27 octombrie
7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău!
10.00 Tânăr și neliniștit (r)
10.50 Doctor în Alaska (s)
11.45 Melrose Place (r)
12.30 Royal Canadian Air Force (s, ep. 18)
13.50 Ani de liceu (s, ep. 38)
14.45 Familia Bundy (s)
15.15 Aripile pasiunii (s, ultimul ep.)
16.00 Tânăr și neliniștit (s)
17.00 Știrile PRO TV
17.30 Rosalinda (s, ep. 47, 48)
19.30 Știrile PRO TV
20.30 Walker, polițist texan (s, ep. 18)
21.20 Chestiunea zilei (ediție specială)
21.30 Fotbal Liga Campionilor (d)
22.30 Știri (în pauză)

! £u.

Joi 28 octombrie
7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău!
10.00 Tânăr și neliniștit (r)
10.50 Faimă și decădere (dramă SUA 1995)
12.30 Royal Canadian Air Force (s, ep. 19)
13.50 Ani de liceu (s, ep. 39)
14.45 Familia Bundy (s)

15.15 Miami Sands (s, ep. 1) 
16.00 Tânăr și neliniștit (s) 
17.00 Știrile PRO TV
17.30 Rosalinda (s, ep. 49, 50)
19.30 Știrile PRO TV
20.30 Marea prăpastie (dramă 

SUA 1991)
22.25 Știrile PRO TV
22.30 Chestiunea zilei

Vineri 29 octombrie
7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău!
10.00 Tânăr și neliniștit (r)
10.45 Marea prăpastie (r)
12.30 Royal Canadian Air Force (s, ep. 20)
13.50 Ani de liceu (s, ep. 40)
14.15 Miracolul tinereții (s)
14.45 Familia Bundy (s)
15 15 Miami Sands (s, ep. 2)
16.00 Tânăr și neliniștit (s)
17.00 Știrile PRO TV
17.30 Rosalinda (s, ep. 51)
19.30 Știrile PRO TV
20.30 Dosarele X (s, ep. 127)
21.30 Profiler - psihologia crimei (s, ep. 9)
22.25 Știrile PRO TV
22.30 Chestiunea zilei

Sâmbătă 30 octombrie
9.00 Tânărul Hercule (s, ep. 2)
10.00 Lois și Clark (s, ep. 46)
11.00 Promotor
1-1.30 www.apropo.ro
12.00 Profesiunea mea, cultura
12.55 Știrile PRO TV
13.05 Generația PRO
17.00 ProFashion (mag.)
17.30 Super Bingo
19.30 Știrile PRO TV
20.00 Vacanta mare la PRO TV
21.00 Strada (dramă SUA ’87)
22.45 Știrile PRO TV
23.00 OZ - închisoarea federală (s, ep. 9)

Duminică 31 octombrie
8.00 Auto: Marele Premiu de F1 al Japoniei (d)
10.00 Super Abracadabra
11.00 Destine celebre
12.00 Profeții despre trecut
12.55 Știrile’PRO TV
13.30 Te uiți și câștigi! (div.)
15.00 Auto Marele Premiu de F1 al Japoniei (d)
16.45 Echipa mobilă
17.00 Beverly Hills (s)
19.30 Știrile PRO TV
20.00 Cupidon (s, ep. 9)
21.00 Monstrul din Loch Ness (f. fantastic Anglia 

1995)
23.00 Procesul etapei

http://www.apropo.ro
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TELE 7 ABC

Luni 25 octombrie
8.00 Dimineața cu Prima 
12.00 Nadine Show (r) 
13.00 Show-ul de noapte (r) 
15.00 Viața în direct 
16.00 Știri
16.15 Bogați și celebri (s)
17.00 Nadine Show
18.00 Știri. Sport. Meteo. Clip Art
19.15 Karaoke Show
20.15 Dosarele Y
21.00 Film serial
22.15 Știri
22.45 Revista presei
23.00 Politica de mâine

Marți 26 octombrie
8.00 Dimineața cu Prima 
12.00 Nadine Show (r) 
13.00 Politica de mâine (r) 
15.00 Viata în direct 
16.00 Știri
16.15 Bogați și celebri (s)
17.00 Nadine Show
18.00 Știri. Sport. Meteo. Clip Art
19.00 Românie, Românie...
19.15 Karaoke Show
20.15 Film artistic
21.30 Bilanț
22.15 Știri
22.45 Revista presei
23.00 Politica de mâine

Miercuri 27 octombrie
8.00 Dimineața cu Prima
12.00 Nadine Show (r)
13.00 Politica de mâine (r)
15.00 Viața în direct
16.00 Știri'
16.15 Bogați și celebri (s)

17.00 Nadine Show
18.00 Știri. Sport. Meteo. Clip 

Art
19.00 Românie, Românie...
19.15 Karaoke Show
20.15 Comisarul Rex (s)
21.00 CI5: Profesioniștii (s)
22.15 Știri
22.45 Revista presei
23.00 Politica de mâine

Joi 28 octombrie
8.00 Dimineața cu Prima 
12.00 Nadine Show (r) 
13.00 Politica de mâine (r) 
15.00 Viata în direct 
16.00 Știri
16.15 Bogați și celebri (s)
17.00 Nadine Show
18.00 Știri. Sport. Meteo. Clip Art
19.00 Românie, Românie...
19.15 Karaoke Show
20.15 Fim artistic
21.30 Apel de urgentă
22.15 Știri
22.45 Revista presei
23.00 Politica de mâine

Vineri 29 octombrie
8.00 Dimineața cu Prima
12.00 Nadine Show (r)
13.00 Politica de mâine (r)
15.00 Viața în direct
16.00 Știri
16.15 Bogați și celebri (s)
17.00 Nadine Show
18.00 Știri. Sport Meteo. Clip Art
19.00 Românie, Românie...
19.15 Karaoke Show
20.15 Alegeți filmul
21.30 Real TV
22.15 Știri
22.45 Revista presei
23.00 Politica de mâine .

Sâmbătă 30 octombrie
11.30 Sport Magazin
13.00 Motor Plus
13.30 Apel de urgentă (r)
14.00 Real TV
14.30 Dosarele Y (r)
15.00 Comisarul Rex (r)
16.00 Celebri și bogați (s)
17.00 Nadine Show
18.00 Știri
18.35 Camera ascunsă (div.)
19.00 Popular (div.)
21.00 Film artistic
22.30 Știri
23.00 Show-ul de noapte

Duminică 31 octombrie
11.00 Duminica la prânz 
12.00 Vacanță a la Petrișor

12.00 Românie, Românie...
13.30 Tradiții
14.00 Cinemagia
14.30 Film artistic
16.00 Celebri și bogați (s)
17.30 Chic (em. de modă) 
18.00 Știri
18.30 Clip Ari
20.15 Film artistic
22.15 Știri

22.45 Revista presei

Luni 25 octombrie
7.45-12.30 Filme și seriale (reluări)
14.15 Nimic personal (s)
15.00 Viața noastră (s)
16.00 Preciosa (s)
17.00 Cartea cărților (d.a)
17.30 Dragoste și putere (s)
18.30 Renzo și Adriana (s)
19.30 Lanțurile iubirii (s)
20.30 înger sălbatic (s)
21.30 Sânge din sângele meu (s)
22.30 Petulia (dramă SUA 1968)

Marți 26 octombrie
6.50-12.30  Filme și seriale (reluări)
14.15 Nimic personal (s)
15.00 Viața noastră (s)
16.00 Preciosa (s)

17.00 Cartea cărților (d.a)
17.30 Dragoste și putere (s)
18.30 Renzo și Adriana (s)
19.30 Lanțurile iubirii (s)
20.30 înger sălbatic (s)
21.30 Sânge din sângele meu 

(s)
22.30 Un om în genunchi (f.p.

Italia ’79)

Miercuri 27 octombrie
6.50-12.25  Filme și seriale (reluări)
14.15 Nimic personal (s)
15.00 Viața noastră (s)
16.00 Preciosa (s)
17.00 Cartea cărților (d.a)
17.30 Dragoste și putere (s)
18.30 Renzo și Adriana (s)
19.30 Lanțurile iubirii (s)
20.30 înger sălbatic (s)
21.30 Sânge din sângele meu (s)
22.30 Un pezevenghi de Dumnezeu (co. SUA 

1984)

Joi 28 octombrie
7.00-12.35 Filme și seriale (reluări)
14.15 Nimic personal (s)
15.00 Viața noastră (s)
16.00 Preciosa (s)
17.00 Cartea cărților (d.a)
17.30 Dragoste și putere (s)
18.30 Renzo și Adriana (s)
19.30 Lanțurile iubirii (s)
20.30 înger sălbatic (s)
21.30 Sânge din sângele meu (s)
22.30 Psihologia crimei radiofonice (f.p. SUA

1993)

Vineri 29 octombrie
7.00-12.35 Filme și seriale 

(reluări)
16.00 Preciosa (s)
17.00 Cartea cărților (d.a)
17.30 Dragoste și putere (s)
18.30 Renzo și Adriana (s)
19.30 Lanțurile iubirii (s)
20.30 înger sălbatic (s)

21.30 Sânge din sângele meu (s)
22.30 Ce mai știi de Dolly Bell? (f. Iugoslavia 

1981)

Sâmbătă 30 octombrie
6.50-12.25  Filme și seriale (reluări)
14.15 Viața noastră (s)
15.05 Cartea cărților (d.a)
16.00 Fotbal II Calcio (d)
18.00 Micuțele doamne (s)
19.00 Floare de aur (s)
19.50 Fotbal Anglia - Premier League
21.30 Fotbal II Calcio (d)
23.30 Poirot: Cleptomanul de pe strada Hickory 

(f.p. Anglia ’95)

Duminică 31 octombrie
7.45-12.25 Filme și seriale (reluări)
14.15 Viața noastră (s)
15.10 Cartea cărților (d.a)
16.00 Fotbal II Calcio (d)
18.00 Micuțele doamne (s)
19.00 Floare de aur (s, ep. 16)
19.50 Fotbal Anglia: Coventry - Watford (d)
21.30 Motown Live 1999
22.30 Iubire și iertare (dramă Italia 1992, p. III)

Luni 25 octombrie
7.10 Bună dimineața, România
9.00 Forța destinului (r)
10.00 Știri
11.30 Rendez-vouș la Tele 7 (r)
12.30 Documentar (r)
13.00 Ora unu a venit (r)
15.00 Știri
15.25 Post Meridian
16.30 O singură viață (s)
17.30 Documentar
18.00 Știri
18.10 Lou Grant (s)
19.05 Secția de poliție (s)
20.00 Actualitatea
20.30 Documentar 
22.00 Dincolo de stadion

Marți 26 octombrie
7.10 Bună dimineața, România
9.00 Lou Grant (r)
10.00 Știri
11.15 Studioul T. Vornicu (r)
14.00 Medici la datorie (s)
15.00 Știri
16.30 O singură viață (s)
17.30 Documentar
18.00 Știri
18.10 Lou Grant (s) 
19.00 Secția de poliție (s) 
20.00 Actualitatea 
22.00 Cutia Pandorei
22.45 24 din 24

Miercuri 27 octombrie
7.10 Bună dimineața, România
10.00 Știri
12.00 Dincolo de stadion (r)
13.30 Documentar
14.00 Medici la datorie (s)
15.00 Știri
16.30 O singură viață (s)
18.00 Știri
18.10 Lou Grant (s)
19.00 Secția de poliție (s)
20.00 Actualitatea
22.00 Reporter Tele 7
23.10 Derrick (s)

Joi 28 octombrie
7.10 Bună dimineața, România
10.00 Știri
11.10 Derrick (r)
12.30 24 din 24 (r)
13.00 Drumuri printre amintiri

14.00 Medici la datorie (s) 
15.00 Știri
15.15 Post Meridian
16.30 O singură viață (s)
18.10 Lou Grant (s)
18.55 Pariul Trio
19.00 Secția de poliție (s)
20.00 Actualitatea
20.30 Documentar
22.00 Linia întâi

23.00 Derrick (s)

Vineri 29 octombrie
7.10 Bună dimineața, România
10.00 Știri
11.10 Secția de poliție (r) 
12.00 Linia întâi (r)
13.00 Cântecul și casa lui (r) 
14.00 Medici la datorie (s) 
15.00 Știri
16.30 O singură viață (s)
17.30 Documentar
18.00 Știri
18.10 Lou Grant (s) 
19.00 Secția de poliție (s) 
20.00 Actualitatea
2CL30 Documentar
22.00 Lumea în „Clipa 2000"
23.20 Tentații

Sâmbătă 30 octombrie
8.00 Știri
9.00 Țara spiridușilor
11.00 Aventuri în aer liber
11.40 Lumea în „Clipa 2000" (r)
13.00 Studioul T. Vornicu
17.00 Celebritate (s)
18.00 Rendez-vous la Tele 7
19.00 Globetrotter
20.00 Actualitatea
20.45 Șapte hoți (f.a. SUA)
22.30 Club ABC

Duminică 31 octombrie
8.20 Țara spiridușilor (r)
11.10 Globetrotter (r)
12.00 îți mai aduci aminte, Doamnă?
13.00 Ora unu a venit
15.30 Cutia muzicală
16.00 Celebritate (s) 
17.00 Forța destinului 
18.00 Portretul unui artist
19.00 Dincolo de anul 2000
20.00 Actualitatea
20.30 Documentar
21.45 Dragoste după gratii (dramă SUA 1981)

Luni 25 octombrie
10.00 Asasinul din rețea (horror SUA 1993)
11.45 O iubire mai puțin obișnuită (dramă SUA ’84)
13.30 Un bărbat multiplicat (co. SUA 1996)
15.30 Risc maxim (f.a. SUA 1996)
17.15 Destăinuiri (dramă SUA 1997)
18.45 Atât de aproape de cer (f. romantic SUA 

1995)
20.30 Nume de cod: Y2K (thriller SUA 1999)
22.15 Totul despre sex (s)
22.45 în vizită la tata (dramă 1997)

Marți 26 octombrie
10.00 Dincolo de tăcere (dramă SUA 1994)
11.45 Nemesis 2: Nebula (SF SUA 1995)
13.15 Războinicii stelari (s)
13.45 Banii (dramă SUA 1995)
15.45 Tom și Huck (f.a. SUA 1995)
17.15 Beverly Hills Ninja (co. SUA 1997)
18.45 în vizorul mafiei (thriller SUA 1996)
20.30 Glorie și onoare (dramă SUA ’97) 
22.00 Pact cu diavolul (dramă SUA 1997) 
0.30 Guvernanta (dramă SUA ’98)

Miercuri 27 octombrie
10.00 Echipa specială (thriller SUA 1996)
11.30 Șapte ani în Tibet (dramă SUA 1997)
13.45 Jucătorii de baseball (co. SUA 1993)

(co. SUA 1995)

15.30 Cei trei mușchetari (f.a. 
SUA 1993)
17.15 Concert Cher 1999
18.45 Două zile în Los Ange

les (f.a. SUA 1996)
20.30 Despărțirea (co. SUA

1994)
22.00 Othello (dramă SUA 

1996)
0.00 Liceenele din Beverly Hills

Joi 28 octombrie
10.00 Hot Boyz (f.a SUA 1999)
11.30 Zeus și Roxanne (co. SUA 1996)
13.15 Iubire fără vârstă (co. SUA 1993)
15.15 Speed: Cursă infernală (f.a. SUA 1994)
17.15 Totul despre sex (s)
17.45 Joc murdar (dramă SUA

’97)
19.15 Un pisoi la Hollywood (d.a 

SUA 1997)
20.30 Misiune imposibilă (thriller 

SUA 1996)
22.15 Cocoșatul (f. Franța 1997)
0.30 Umbra și întunericul (f.a.

SUA 1996)

Vineri 29 octombrie
10.00 Oxigen (thriller SUA 1999)
11.30 Arme de... distragere în masă (co. neagră 

SUA 1997)
13.15 Așa e viața (co. SUA ’98)
14.45 Supraviețuitorul (f.a. SUA 1996)
16.30 Radiorockada (co. SUA 1994)
18.00 Lexx (s)
18.45 Nume de cod: Y2K (thriller SUA 1999)
20.30 Ed Wood (dramă SUA 1994)
22.30 Turbulențe (thriller SUA 1996)
0.15 Jurnalul Pantofului Roșu (s, er.)

Sâmbătă 30 octombrie
10.00 Franklin (d.a)
10.30 Războinicii stelari (s)
11.00 Dragă, am micșorat copiii! (s)
11.45 Fiul președintelui (co. SUA 1996)
13.30 Asalt strategic (thriller SUA 1998)
15.00 Oliver Twist (dramă SUA 1997)
16.30 Regele popicelor (f.a/co. SUA 1996)
18.30 Fără apărare (thriller SUA 1996)
20.30 Shine (dramă/muzical Australia 1996)
22.15 Diabolique (thriller SUA 1996)
0.00 Detectivul Fantomas (co. SUA 1997)

Duminică 31 octombrie
10.00 Dragă, am micșorat copiii! (s)
10.45 Ziua Recunoștinței (f, suspans SUA 1997)
12.15 Despărțirea (co. romantică SUA 1994)
13.45 în vizorul mafiei (thriller SUA 1996)
16.00 Evadare din Los Angeles (f.a. SUA 1996) 
17.00 Lexx (s)
17.30 Glorie și onoare (dramă SUA 1998)
19.00 Uite cine vorbește acum (co. SUA 1993)
20.30 Părțile intime (biografic SUA 1996)
22.15 Urmărirea (f.a. SUA 1996)
0.15 Donnie BraSco (dramă SUA ’97)
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Clădirea în care își desfășura 

activitatea Biblioteca Ilia a fost 
revendicată și dobândită de fostul 
proprietar. Acum ea s-a mutat în 
Căminul Cultural Ilia, spațiul său 
restrângându-se de la 3 încăperi la 
una singură.

în actualul sediu se înghesuie 
rafturile cu cele 16.019 volume, 
dintre care unele achiziționate în 
acest an. De la primărie, spune 
dna Anca Negrilă, bibliotecară, s- 
au primit în acest scop 576 mii de 
lei, iar Biblioteca județeană „Ovid 
Densusianu" Deva a repartizat la 
Ilia cărți în valoare de un milion de 
lei. Când se ia carte nouă se 

Doua biblioteci
comunale, un singur 
„dușman" - sârâcia

încearcă acoperirea tuturor 
domeniilor, atât a bibliografiei 
obligatorii a elevilor, cât și volume 
de matematică, geografie, istorie, 
calculatoare sau pentru preșcolari, 
firește „câte puțin din toate". Chiar 
și un dicționar explicativ al limbii 
române s-a primit de curând.

După trei trimestre din acest 
an calendaristic erau înscriși în 
evidențele bibliotecii 375 de cititori, 
începutul școlii presupunând 
creșterea numărului acestora. 
Acțiuni cu cartea acum nu se mai 
pot face decât la grădiniță ori 
școală, spațiul bibliotecii 
împiedicând chiar și amenajarea 
expozițiilor tematice. Totuși, 
susține dna Negrilă, cercul „Casa 
mea" își continuă aici discuțiile 
privind decorarea interioarelor.

Și Biblioteca Burjuc își are 
sediul tot în cămin. Diferența este 
că aici clădirea nu arată prea bine 
în exterior (are pereți crăpați 
probabil din cauza traficului de pe 
șoseaua din apropiere), în schimb 
în interior e curat și primenit.

Dna Dorina Beșleagă, 
bibliotecară, mărturisea că spațiul 
bibliotecii tocmai îl zugrăvise 
„ajutată de copii". S-a ajuns la 
această soluție din lipsa banilor. în

^JREȚEte.^
O Conopidă pane~Se curăță, se spală conopida în 

mai multe ape și se pune la fiert întreagă în apă rece cu sare. 
Când e pe jumătate muiată, se scoate, se scurge, se zvântă 
cu un șervet curat și se taie în bucăți potrivite. Se tăvălesc 
bucățile prin făină, apoi prin ou bătut și pesmet și se pun la 
prăjit în ulei încins.

O Fasole verde cu maioneză. Fasolea verde aleasă, 
spălată și fiartă (eventual punem o cantitate mai mare când 
facem ciorbă) se dă prin mașina de carne și se amestecă cu 
maioneză dintr-un gălbenuș (cu o lingură de muștar, un praf 
de sare și 100 ml ulei, se pregătește rapid, mai ales cu 
mixerul). I se mai pune usturoi pisat, piper și sare după gust.

DE SEZON

Să ne facem frumoase cu
produse preparate de noi

La multe produse 
cosmetice, preparate 
industrial, se face o 
reclamă atrăgătoare. 
Dar rezultatele unor 
preparate făcute de noi 
în casă sunt mult mai 
evidente (încercați să ie 
îniocuiți pe primele 
măcar două săptămâni 
și veți observa singure), 
în ioc să ne demachiem 
cu produsul obișnuit 
putem folosi lapte 

aceste condiții de repararea clădirii 
nu se poate vorbi deocamdată.

Dna Beșleagă este 
bibliotecară și directoare de 
cămine culturale doar din iulie, 
când cea care îndeplinea această 
muncă s-a pensionat. De atunci a 
început să-și înscrie în evidență 
cititorii, pornind de la zero." Și s-au 
înscris în cele 4 luni 83 de cititori, 
de toate categoriile de vârstă și 
sociale. Unii vin în sat doar vara 
(elevi în vacanță, pensionari) și 
atunci împrumută cărți. Alții sunt 
cititori permanenți, mai ales elevii 
școlii, trimiși de dna învățătoare 
„cu lista de lecturi."

Fondul de carte al bibliotecii 
însumează 7077 de volume. în 
acest an Biblioteca Județeană 
„Ovid Densusianu" Deva a dat 
celei din Burjuc cărți în valoare de 
140 de mii de lei (9 volume). 
Primăria abia a avut bani să achite 
consumul de energie electrică. Cât 
despre bani pentru cărți, „poate 
după rectificarea de buget." 
Monografia „Brădățel - sfârșit de 
veac, început de mileniu", a dnei 
luliana lacob, a fost recent lansată 
în satul cu același nume. în rest în 
instituțiile de cultură nu se prea 
întâmplă mare lucru, decât câte o 
partidă de tenis pentru cei mici 
sau câteodată discotecă pentru 
tineret.

Am prezentat în paralel cele 
două biblioteci întrucât 
asemănările dintre ele sunt mai 
evidente decât deosebirile. 
Mărimea comunelor este cea care 
imprimă principalele diferențe între 
fondurile de carte și posibilitățile de 
îmbogățire a lor. Dar sărăcia, 
exprimată mai ales prin lipsa 
fondurilor, constituie numitorul lor 
comun. Și din păcate nu numai al 
lor, ci a culturii românești în 
general.

Viorica ROMAN

nefiert puțin încălzit. 
Locui unei măști din 
comerț poate fi luat de 
una din miere proaspătă. 
Sau crema dv de față s-o 
îniocuiți cu una din 
banane, care este 
hidratantă și împiedică 
îmbătrânirea. Ea se pre
pară astfel: 1/4 banană 
coaptă se zdrobește cu 
furculița și se amestecă 
apoi cu 1/2 linguriță de 
suc proaspăt de lămâie
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I FEMEIA văzută de Ion Vtasiu - sculptor i 
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(1908 - 1998)
❖ "Ce mândrie! Să putem spune că suntem 

născuți din dragoste, crescuți în pântecele alb ăl 
unei femei dominate de tinerețe generoasă. Rupți 
din mădularele ei calde, trimiși în lume să fim 
cuceritorii ei.

Să nu jignim femeile. în fiecare există speranța • 
de a naște un bărbat pe care altă femeie îl va face 
fericit.”

❖ “Sunt la modă femeile slabe, sfrijite. Tip 
adolescentin, băiețos. Primează laconismul linear. 
După secole în care femeia și-a expus rând pe 
rând sânii, talia, coapsele, gamba - acum au venit

la rând genunchii... pe care multe lacrimi au curs și vor 
mai curge."

❖ “Mai ales femeile stimulează ingratitudinea 
noastră când vor să ne domine sentimental. Spunem 
că sunt rele, și uităm că ele ne-au făcut..."

❖ "Feminitatea e o flacără, odată aprinsă arde 
în continuare. E necesar totuși un combustibil: iluzia."

❖ "E ușor să cucerești simțurile unei femei; 
sufletul și-l dă însă o singură dată întreg și deplin: celui 
dintâi."

Selecție de Hie LEAHU
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Foarte
moderne

Salonul de femei al secției interne. Asistenta șefă Eugenia Mica 
realizând una dintre primele investigații ale internatelor - 

luarea tensiunii
Foto Traian MÂNU

cu ie
Se pare că în modă 

europeană a pătruns 
acum folclorul românesc. 
Chiar dacă nu recunosc 
paternitatea cămășilor 
noastre țărănești, e 
îmbucurător că eie se 
vând pe bani buni. Și 
dacă femei cochete din 
alte țări poartă ia 
românească, de ce n-am 
face-o și noi. La ocazii 
festive, cu o fustă ori 
pantaloni din piele, din 
mătase ori catifea, 
suntem moderne cu o ie 
luată din iada de zestre a 
mamei, bunicii ori 
mătușii. Ca noutate este 
făptui că ia se poartă cu 
ștaif, este din in topit cu 
broderie din mărgele de 
sticlă albă. Ca podoabe 
se poartă mult cru
ciulițele de toate mărimile 
și formele care au și 
darul de a le proteja pe 

^posesoarele lor. y

și 1/2 linguriță de ulei 
de măsline; ia sfârșit se 
adaugă 1 linguriță din 
crema folosită de 
obicei. Crema poate fi 
întrebuințată oricând, 
Vitamina A fiind foarte 
bună în întreținerea 
tenului. Trebuie 
preparată zilnic din 
fructe proaspete bine 
coapte și să se aplice 
după ce ne-am curățat 
bine fața.

însă

CLLIxLlLU LLtLa
IzLLCLdkbLLk

Pentru combaterea unor 
îngroșări ale pielii de pe talpa 
picioarelor și de pe călcâie, 
se recomandă băi de 
picioare în apă cât se poate 
de caldă, în care am adăugat 
bicarbonat (o lingură la 2 litri 
de apă); alt remediu: băi 
prelungite cu apă caldă, la 
care se adaugă puțin săpun, 
puțină sare de bucătărie și 
puțină sodă calcinată; se fac 
fricționări cu piatră ponce 
(umezită), după care se 
masează locul respectiv cu 
o cremă grasă care să 
conțină vitamina A și în final 
se pudrează cu talc. Peste 
zona cu pielea îngroșată se 
aplică un bandaj subțire (de 
tifon) sub care punem felii de 
lămâie zemoasă.

Persoanelor care au 
mereu picioarele reci (din 

f Femeia Scorpion
Destul de drăguță, fără a fi, în cele mai 

multe cazuri, frumoasă. Cu toate acestea, 
datorită puterii ei magnetice este deosebit 
de seducătoare și are un farmec cuceritor.

Regretă adesea că nu s-a născut 
bărbat. De aici unele tendințe ale sale spre 
masculinitate, trăsătură ce transpare 
îndeosebi în vestimentație; latura 
dominantă este funcționalitatea, ceea ce va 
însemna o croială simplă și lejeră.

Fiind dinamică și independentă, ea 
poate fi o parteneră ideală pentru căsnicie 
(fiind foarte atașată copiilor și soțului), cu 
condiția ca acesta din urmă s-o înțeleagă și 
să-i respecte independența și preocupările 
profesionale. în caz contrar, va fi nefericită 
și depresivă psihic și va căuta să evadeze 
de lângă un bărbat tiranic, ori mai adesea 
îl va părăsi imediat.

Aparținând celui mai senzual semn al 
zodiacului, femeia-scorpion este fcarte 
pasională în dragoste, devoratoare, dar 
poate cădea adeseori în extrema cealaltă și 
adopta o atitudine de călugăriță.

tKCftCTC /MCI 
CFKCTC

❖ Frunzele de roșii atârnate în buchețele 
alungă țânțarii și viespile.

❖ Un fir de cimbru, așezat în vasul unde 
se țin brânzeturile, le împrăștie mirosul 
accentuat.

❖ Monumentele (crucile) din piatră sau 
ciment se curăță de licheni și de mucegai cu o 
perie aspră, îmbibată în oțet.

❖Vinul roșu, amestecat cu puțină apă, este 
un îngrășământ ideal pentru plantele din 
ghiveci. Le conferă vigoare și forță.

❖Vinul fiert, amestecat cu miere, un praf de 
scorțișoară și două felii de lămâie este un 
antidot ideal contra răcelii.

❖ Căzile de baie se curăță perfect cu 
ajutorul unui amestec din apă caldă și 
bicarbonat de sodiu. Insistați cu pasta 
obținută asupra petelor de murdărie mai 
rezistente.

❖ Oglinzile și geamurile zgâriate se curăță 
i perfect cu pastă de dinți.

cauza slabei circulații 
periferice a sângelui) li se 
recomandă să pună, ca strat 
izolator împotriva frigului, 
hârtie sugativă în pantofi. 
Seara, după o baie caldă de 
picioare, să se facă masaj 
uscat cu sare de bucătărie.

Celor dispuse la varice li 
se recomandă aplicarea în 
fiecare seară a unor 
comprese reci cu decoct de 
coada-calului: 4-5 lingurițe de 
plantă mărunțită la 0,5 litri de 
apă.

Ca mijloc de profilaxie 
împotriva contaminării cu 
ciuperci (boală a pielii datorită 
unor microbi vegetali) se 
recomandă ca de 2-3 ori pe 
săptămână pielea picioarelor 
să fie fricționată cu oțet.

Poziția de somn. în 
ziua în care bebelușul va ști 
să se întoarcă singur, el va 
alege poziția cea mai 
confortabilă pentru el. Până 
atunci însă, el va dormi în 
poziția în care îl veți culca.

Pe burtă, bebelușul nu 
riscă să se sufoce în caz de 
regurgitație. De asemenea, 
este o poziție bună pentru 
șolduri; în schimb aceasta în 
timp poate afecta 
conformația picioarelor. Și 
apoi, nu vede nimic atâta timp 
cât nu știe să ridice capul...

Dacă bebelușul nu 
doarme bine decât pe spate, 
nu vă neliniștiți peste 
măsură, doar dacă e vorba 
de regurgitații.

în final, soluția cea mai 
bună pare să fie aceea de a- 
I culca pe o parte - când pe 
partea dreaptă, când pe 
partea stângă - imobilizându- 
i spatele cu un sul mic sau 
cu o pătură rulată ca să nu 
basculeze pe spate.

Atenție la pavilionul 
urechilor, încă foarte moale, 
să nu fie întors spre față 
atunci când îl culcați pe o 
parte la nevoie, folosiți 
bonetele mici.

+ Primele zâmbete 
Primele zâmbete diferă de 
“surâsurile spre îngeri" prin 
două aspecte esențiale: ele 
cuprind în totalitate fața be
belușului, nu numai gura, ci și 
ochii care se plisează; sunt 
îndreptate clar spre cineva 
sau spre ceva și sunt înțelese 
ca făcând parte dintr-un 
dialog. El este în mod special 
sensibil la voce, la privire și la 
mângâieri. De asemenea, va 
avea tendința să zâmbească 
cu ușurință în situațiile în care 
se simte bine.

- Vorbiți cu el cu o voce 
caldă și calmă, chemându-l 
pe nume, apoi cu fraze 
scurte, afectuoase.

- Legănați-I sau mângâiați- 
I ușor pe cap, pe obraji sau 
pe burtică.

- Priviți-I în ochi, vorbindu- 
i și zâmbindu-i mereu; chiar 
dacă atitudinea de a zâmbi 
este înnăscută, ea se va 
dezvolta mai bine într-o 
atmosferă veselă.

încetul cu încetul, 
zâmbetele bebelușului vor 
deveni mai atente și nu vor fi 
îndreptate decât spre 
persoanele iubite.

(După “Bebelușul de la 
o zi la un an" 

deAnneBacus)

<



VANZAR I
CUMPĂRĂRI

DIVERSE DECESE PRECIZARE

• Primesc în gazdă eleve 
sau studente. Tel. 212262.

• Cu autorizația 17432/ 
11.10.99 a luat ființă asociația 
familială reprezentată prin 
Petruț Marcela Fibia, cu 
obiectul activității comerț cu 
amănuntul. (6072)

• Cu inimile zdrobite de 
durere părinții, fratele, sora, 
cumnații și nepoții anunță 
încetarea din viață, la numai 
48 de ani, a bunului lor fiu, 
frate, cumnat, unchi

• Vând magazin în Si- 
meria amenajat impecabil. 
Tel. 092/490282. (6070)

• Vând urgent apartament 
două camere, decomandat, 
semimobilat, cărămidă, par
ter înalt, balcon cu beci, preț 
9300 DM, negociabil. Tel. 
213045. (6076)

• Vând casă, închiriez sau 
schimb cu apartament două 
camere, zona Gării sau 
Progresului. Tel. 212188. 
(6075)

• Vând casă cu anexe, 
grădină mare, Brănișca, tel. 
214570,220676(6117)

• Vând casă în Rapolt, nr. 
278. Informații la tel. 262083 
sau 260770(2775)

• Vând tractor U 650, plug 
și disc, Tâmpa nr. 110. Tel. 
092/331154.(6061)

• Vând semănătoare pă- 
ioase, mașină scos cartofi, 
plantat cartofi, plug și freză 
import Germania. Tel. 
672162. (6073)

• Se vinde Dacia Nova L 
1,6, an fabricație 1997, 
27.000 km, preț 3800 DM, 
negociabil. Informații tel. 
711170(7189)

«Vând Nokia 6110,5110, 
Siemens C 10, C 25, 
Motorola d 920, d 368, 
Bosch 608, Philips Savvy, 
noi. Decodez GSM. Tel. 
092/258121.(7372) '

• Vând, decodez și repar 
celulare GSM, foarte ieftin. 
Tel. 094/859958. (6056)

• Vând și montez par
brize, Deva, Dragoș Vodă, 
nr. 12 A. Tel. 233246 (2917)

• Societate româno- 
italiană vinde vitrine, lăzi, 
dulap frigorific, cuptor 
pizza, reducere 20 la sută 
și în rate. Tel. 058/733796, 
094/558716, Breaz (7108)

• Vindem telefoane 
celulare NOKIA THF- 
9, conectate la rețeaua 
“Telemobil S.A.”. Tel. 
211275, 212157, 098/ 
591742.

• Vând masă televizor cu 
vitrină, mașină spălat auto
mat, mobilă bucătărie. Tel. 
220443(6118)

• Vând cuptor brutărie 
(Germania), alimentare 
combustibil lichid și ma
laxor inox (2001). Informații 
094/875046, 050/320933 
int. 69.(6119)

• Vând mobilă dormitor și 
sufragerie, prețuri conve
nabile. Tel. 216027 (6078)

(6069)
• închiriez rochii de mi

reasă, import, modele deo
sebite și accesorii. Orăștie, 
str. Primăverii nr. 19, tdl. 
243442(7127)

• Caut pentru închiriere 
spațiu comercial pentru 
vânzare pâine în piața cen
trală sau central, Deva. Tel. 
094/607088. (8320)

OFERTE DE 
SERVICII

• Efectuez transport cu 
microbuz 1,7 tone și camion 
5 tone, preț avantajos. Tel. 
094/524466. (6060)

• S.C. Axxon Trading Ro
mania angajează agent co
mercial pe zona județului 
Hunedoara. Experiența 
constituie un avantaj. C.V. la 
sediul firmei, fax 092/181731 
până în data de 25 octombrie 
1999. (6063)

• S.C. Prodalicom S.R.L. 
Simeria, str. Teilor, nr. 8, 
angajează muncitori calificați 
cu experiență pentru meseria 
de sudori și instalatori. Tel. 
092/578488. (6066)

• Locuri de muncă pentru 
toate persoanele fără ocu
pație. Nu fiți timizi. Sunați 
chiar acum ca să începeți de 
mâine. Salariul 300 dolari/ 
lună. Tel. 621446, 092/ 
565828(6044)

• Angajăm ingineră în 
domeniul industriei ușoare. 
Informații Orăștie, tel. 241238 
(sediu), 241115, acasă, după 
ora 18. (7145)

• S.C. First Romanian
Distribuțion SA angajează 
magaziner, cu sau fără 
experiență, disponibil la 
program prelungit, cu sta
giul militar satisfăcut. Infor
mații la tel. 054/236200 
(6110)_________________

• Societate germană de 
marketing angajează opera
tori de sondaje în regim de 
colaborare pentru județul 
Hunedoara. Condiții: vârsta 
20-45 ani, minimum studii 
medii, telefon, disponibilitate 
de deplasare și în afara 
localității de domiciliu. Per
soanele interesate sunt 
rugate să trimită un curricu
lum vitae și două fotografii tip 
buletin la adresa: CP 54-OP 
79, București, până la data 
de 1 noiembrie 1999.(OP).

• Ar

i utiHki'viii t intg '

CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR DEVA
Str. Prelungirea Oituz, nr.8

Organizează CONCURS pentru ocuparea 
postului de ADMINISTRATOR. Relații la sediul 

unității, telefon 220736.

PIERDERI

• Pierdut legitimație pe 
numele de Laszlo loan, 
eliberată de S.C. Apaterm. 
O declar nulă. (6114)

CORDOȘ ION

înmormântarea va avea 
loc azi, 21 10 1999, în satul 
Banpotoc. Dumnezeu să-l 
odihnească. (7190)

Pachete de 

programe în 
valoare de

Conducerea Liceului Teoretic Traian din Deva preci
zează faptul că în mod eronat a apărut în unele ziare 
informația că eleva I.O. în vârstă de 15 ani, victimă a unei 
agresiuni sexuale săvârșite de colege de școală, ar fi 
elevă a Ticeului nostru. Precizăm că eleva, precum și 
colegele ei, nu figurează în evidențele liceului nostru.

Regretăm faptul că organele abilitate și unele insti
tuții de presă au pus în circulație informații neverificate, 
care aduc atingere prestigiului instituției noastre de 
învățământ.

DIRECTOR 
prof. Robert SINGER

• Dragilor și iubitilor mei 
pânntj

VIORICA
și

ALEXANDRU MACAVEI

Amintire veșnic vie în 
sufletul meu azi, 21 octom
brie 1999, când se împlinesc 
doi ani, mama, iartata 20 de 
ani, de când au părăsit 
această lume. Fiica Sanda, 
ginerele Vlada rostesc pen
tru ei un pios “Dumnezeu 
să-i odihnească în pace"! 
Familia Micin. (6053)

Ericsson Al 018s
doar

ROMCOM
■ hop ■ ■ ■ ■ ■ 
phonos ■■■
■ ecoiorloi ■

Oricum îe uiți, 
e cel ma ieftin aoonamert GSM!

Cu abonamentul Dialog Inedit plătești 

9* cenți pentru convorbirile în rețea, 
în timpul săptămânii, ți pentru toate convorbirile 

J din weekend!
' în plus, Dialog îți aduce 2 luni de abonament 

gratuit pentru oricare tip de abonament.

i i vulabilo pana ia dala 3 Noiembrie. 

Romcom Deva - magazin FLAMINGO 
tel. 054/211119, 094/S10I49, Deva

I

900.000 de dolari
Societatea Viitorul Român 

din Statele Unite ale Americă 
a donat pachete de progra
me în valoare de 900.000 de 
dolari către 12 universități 
tehnice la sediul Fundației 
Culturale Române.

Pachetele de programe au 
fost donate facultăților cu profil 
electric sau electrotehnic din 
Universitatea Politehnică din 
Timișoara, Institutul de Petrol și 
Gaze din Ploiești, Facultatea de 
Electrotehnică din cadrul Insti
tutului Politehnic din București, 
Institutul de Construcții din Bu
curești, Universitatea Transil
vania din Brașov, Universitatea 
Tehnică Gheorghe Asachi din 
lași, Universitatea Tehnică a 
Moldovei din Chișinău, Univer
sitatea Tehnică din Craiova, 
Universitatea Valahia din Tîrgo- 
viște, Institutul Politehnic din 
Galați și Universitatea Tehnică 
din Cluj-Napoca. Alte două pro
grame urmează să fie donate 
Institutului Politehnic din Bucu
rești și Universității Ecologice.

Guvernul a reglementat ajutoarele acordate unor 
categorii defavorizate pentru plata energiei termice 

Guvernul a adoptat ordonanța de urgență privind instituirea 
prețului național de referință pentru energia termică furnizată 
populației prin sisteme centralizate și a reglementat ajutoarele 
care vor fi acordate unor categorii defavorizate ale populației de 
către autoritățile administrației publice locale.

Pentru sprijinirea familiilor cu venituri reduse, ale căror 
locuințe sunt racordate la sisteme centralizate de furnizare a 
energiei termice, pentru suportarea cheltuielilor suplimentare 
determinate de creșterea consumului de energie termică în 
sezonul rece (1 noiembrie - 30 martie), autoritățile administrației 
publice locale vor acorda acestora un ajutor bănesc lunar, în 
funcție de venitul mediu net pe membru de familie.

Familiile al căror venit mediu net pe membru de familie se 
situează sub 450.000 de lei vor primi o sumă de 335.000 de lei, 
dar nu mai mare decât cheltuielile cu încălzirea și apa caldă; 
familiile al căror venit mediu net pe membru de familie se situează 
între 450.001 și 600.000 de lei vor primi o sumă de 200.000 de 
lei, dar nu mai mare decât cheltuielile cu încălzirea și apa caldă; 
familiile al căror venit mediu net pe membru de familie se situează 
între 600.001 și 750.000 de lei vor primi o sumă de 100.000 de 
lei, dar nu mai mare decât cheltuielile cu încălzirea și apa caldă.

Acordarea acestor ajutoare se face la cererea titularului, 
depusă la primăria localității. Depunerea cererilor se face 
individual sau prin asociațiile de locatari, până la data de 25 a 
fiecărei luni, pe baza veniturilor din luna precedentă celei pentru 
care se acordă ajutorul bănesc.

NOU LA

S.C. CLASS PROIECT SRL DEVA
De astăzi și de fa noi vă puteți aproviziona cu: gips 

carton, vată minerală, bitubit (materiale hidroizolații), 
tablă zincată, ciment, var, ipsos, faianță, cărămidă de 
sticlă, materiale tencuieli și multe alte materiale de 
construcții,

DAR LA UN PREȚ MAI BUN !

DEPOZIT: Deva, str. M. Eminescu, nr. 48, tel: 054/ 
232715.

Astă seară la Cupa 
UEFA

STEAUA < WEST

HIM UNIT®
Prima manșă din dubla 

întâlnire Steaua - West Ham 
va avea loc astă seară pe 
stadionul din Ghencea, înce
pând de la ora 20,40. Nu știm 
dacă galeria Stelei a revenit 
asupra sentimentelor ostile 
ce au fost simțite și în ultima 
partidă a militarilor cu Cea
hlăul, când, la scorul de 3-0 
pentru Steaua, “susținătorii" 
cereau demisia (!). Nu sunt 
disponibili pentru acest meci 
Trică și portarul Tudor. O par
tidă interesantă, ce poate fi 
urmărită și pe micul ecran 
(TVR1).

f CINEMA 1
V “PATRIA” - DEVA:

Inspectorul Gadget (22-25); 
Vânătorul de vedete (26-28);

U “FLACĂRA" HUNE
DOARA: Star Wars 1... (22- 
28);

V "PARÂNG” PETRO
ȘANI: Ronin (22-25); Inspec
torul Gadget (26-28);

“J “CULTURAL”
LUPENI: Marele Lebowski 
(22-24);

•J “DACIA” HAȚEG: 
Gattaca (22-25); La cină cu 
un gogoman (26-28);

•J '“ZARAND" BRAD:
Mamă vitregă (22-25); Marți
anul meu sonat (26-28);

•JT “PATRIA” ORĂȘ
TIE: Negociatorul (22-24); 
Gattaca (26-28);

*Jf “LUCEAFĂRUL”
VULCAN: Dr. Dolittle (22-24); 
îngerul meu păzitor (25-28).

Sucursala Hunedoara - Deva 
organizează LICITAȚIE PUBLICĂ DESCHI

SĂ pentru VÂNZAREA A 2 BUC. AUTOTU
RISME avariate marca DAEWOO CIELO GLE.

Licitația se organizează la sediul ASIROM SA Deva, str, 
1. Creangă, nr. 21, în ziua de 28.10.1999, ora 10,00, și se va 
repeta în fiecare zi de joi la aceeași oră.

Informații suplimentare la sediul Asirom SA - serviciul 
daune - sau la telefoane 213304 - 212746.

Baraca. A&ricoldL
Sucursala Hunedoara - Deva

vinde la LICITAȚIE PUBLICĂ următoarele ferme 
proprietatea SC Sansere SA Sântandrei:

- Ferma 7 Rapolt, compusă din magazie cărămidă și șopron, 
in suprafață de 6820 mp, preț de pornire 397.946.520 lei;

- Ferma nr. 6 Uroi. compusă din platformă de beton, 
cântar, grup social, grajd animale și stație de pompe, in 
suprafață de 671 mp, preț de pornire 606.233.970 lei;

- Ferma nr. 4 Sântandrei, compusă din clădire sediu, grup 
social, grajd animale, șopron materiale, copertină utilaje, in 
suprafață de 8871 mp, preț de pornire 1.525.079.000 lei;

- Ferma nr. 11 Uroi, compusă din șopron și magazie, in 
suprafață de 3886 mp, preț de pornire 316.139.360 lei.

Licitația va avea Ioc în data de 27 octombrie 1999, ora 10, la 
biroul executorilor judecătorești de pe lângă ludecătoria Deva și 
se va repeta in fiecare zi de miercuri.

Informații la telefoanele 054/ 213011, 213949. Banca Agricolă 
SA Deva
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La Hates a avut loc prima adunare generală a organizației 
orășenești a Partidului Pensionarilor din România

“Ce-i bine pentru noi, e bine și 
pentru țară”

Zilele trecute a avut loc pri
ma adunare generală a orga
nizației orășenești Hațeg a Par
tidului Pensionarilor din România. 
Cei peste 135 de pensionari 
prezenți au abordat o bogată 
ordine de zi. La primul punct, 
dnul Aurel Anca, președintele 
organizației orășenești Hațeg a 
P.P.R., a informat pensionarii pre
zenți despre constituirea or
ganizației și a prezentat membrii 
Comitetului de inițiativă.

în continuare s-au prezen
tat sentința civilă a Tribunalului 
municipiului București prin care 
s-a înregistrat în data de 12 
decembrie 1994 Partidul Pen
sionarilor din România, apoi 
Statutul și Programul Partidului.

Dnul loan Avram, vicepre
ședintele organizației județene 
Hunedoara a PPR, a prezentat 
în adunarea generală Scrisoa
rea deschisă adresată cu pu
țin timp în urmă Președinției 
României, Parlamentului, Gu
vernului și Ministerului Muncii 
de către organizația județeană 
Hunedoara a P.P.R. prin care s- 
a înfățișat situația foarte grea 
în care se află peste 50% din 
pensionarii județului nostru.

După ce între anii 1993 - 
1999 și-a făcut specializarea 
la București, devenind medic 
specialist pediatru și după ce a 
participat la concursul orga
nizat pentru ocuparea postului 
la Centrul de Sănătate din Ilia, 
pe care l-a luat, dr. Corina Trăs
nea lucrează acum la amintita 
instituție. Opțiunea dumneaei a 
fost pediatria. Și-a dorit de la 
început de drum să lucreze ca 
medic pediatru, nu a renunțat 
la specializare pentru a fi me
dic de familie, își face cu plă
cere meseria pentru că iubește 
copiii, la rândul lor cei mici sim- 
țindu-se în largul lor în pre
zența dnei tinere în halat alb, 
cu un chip senin și un zâmbet 
deschis.

Conștientă de greutățile cu 
care se confruntă acum sec
torul sanitar și centrul în care 
lucrează, nu se lasă pradă 
deznădejdii. “Eu sper că vom 
face față situației, ce vom de
păși totuși această grea situa
ție financiară pentru a putea 
lărgi gama investigațiilor - spu

Pe marginea materialelor pre
zentate, un număr însemnat de 
pensionari și-au exprimat nemul
țumirea față de nepăsarea gu
vernanților și în mod special a 
parlamentarilor aleși prin votul 
masiv al pensionarilor cu privire

VIATA POLITICĂ

la modificarea legii pensiilor - prin 
corelarea pensiilor mici cu cele 
mari, nu prin indexări de rușine. 
Pensiile să fie majorate în raport 
cu rata inflației ca să se poată 
face față valului de scumpiri. De 
exemplu, la pensionarii de boală, 
pensiile le ajung doar pentru me
dicamente, iar pentru traiul zilnic 
nu mai rămâne nimic.

Dacă pensionarii care sunt 
o forță în țara aceasta (măcar 
numeric) ar avea reprezentanții 
lor în consiliile locale și în Parla
ment, soarta acestora ar fi alta. 
Nu este cinstit ca unii să aibă 
pensii de 5, 10 sau chiar 15 mili
oane de lei, iar alții doar 500.000 
lei. Unde este echitatea și pro
tecția socială de care vorbesc 
guvernanții, în frunte cu pre
ședintele României.

nea. Sunt multe boli pe care le- 
am putea trata aici, dar nu avem 
cu ce, nu avem reactivi. Sper, și- 
mi doresc din suflet să fac me
dicină așa cum am învățat. Pa- 
cienții vin la consultație, ni se

"fini doresc 
să fac 

medicină 
așa cum am 

învătat” 
r

adresează cu încredere. Am 
putea face aici lucruri bune 
pentru micuții pacienți, dar s-a 
redus din păcate mult și numărul 
de paturi pentru internări, în 
această situație nea’vând altă 
alternativă decât să trimitem bol
navii la Deva. Aceasta în condi
țiile că acest centru are aron
dată o populație de 36.000 
locuitori."

în cuvântul său, dnul Du
mitru Matache, președintele 
organizației județene a P.P.R., a 
apreciat și salutat inițiativa de 
înființare a organizației din 
Hațeg și comunele învecinate 
și a făcut un apel la unitatea 
tuturor pensionarilor din țară. 
Dacă pensionarii sunt bine in
formați vor fi și convinși că 
prin votul lor pot aduce un mare 
serviciu pentru țară. Să nu mai 
facem servicii diferitelor par
tide politice care se folosesc 
de votul pensionarilor, apoi uită 
de promisiunile făcute în cam
pania electorală.

în continuarea adunării 
generale s-a completat Co
mitetul organizației orășe
nești cu noi membri. Compo
nența Comitetului ales și de 
adunarea generală este ur
mătoarea: Aurel Anca - pre
ședinte; Zenu Vasiu - vice
președinte; Teofil Deheleanu 
- secretar; Viorel Jula - con
tabil; Leontin Barbu, Cristina 
Oroianu, loan Rișcuța - 
membri.

Izidor VIȘOIU, 
pensionar

Dezamăgirile nu sunt pre
zente doar în sfera profesio
nală, ci și în aceea a familiei. 
“Soțul meu este șomer, avem 
un băiat în vârstă de patru ani 
- spunea dna doctor. Eu susțin 
familia". încercările lor de a 
găsi un post potrivit pregătirii 
(este inginer geolog) n-au dus 
la vreun rezultat. Nu și-au pier
dut însă speranța, poate se va 
.ivi ceva.

Doar tinerețea și instruirea 
sunt suportul moral al dnei 
Corina în această lume incertă. 
Dar mai ales șansa de a pro
fesa meseria de medic pedi
atru, pe care și-a dorit-o din 
momentul în care a știut să 
discearnă. Speranța că va pu
tea să lucreze în condiții 
ideale, că centrul se va dez
volta spre a face față solici
tărilor numeroase și că va 
face în cele din urmă medicină 
așa cum a învățat renaște me
reu, în pofida realității potriv
nice de zi cu zi.

Estera SÎNA

- Pentru a fi invitată între 
cele șase țări ce urmează să 
fie propuse spre aderare la 
UE, României i s-au impus 
condiții privind redresarea 
economică și îmbunătățirea 
situației copiilor instituțio- 
nalizați. Contribuie instituțiile 
hunedorene de ocrotirea copi
lului la impunerea ultimei 
condiții?

- Ponderea copilului în difi
cultate din județul Hunedoara 
este de aproape 2000 de copii 
din cele 35-40 de mii existente 
la nivel național. Dintre aceștia 
971 sunt instituționalizați în 
centre de plasament private și 
de stat. în centrele de plasa
ment din Deva (2), Orăștie (2), 
Hunedoara, Brad, Hațeg, Uri- 
cani sunt cuprinși 760 de copii, 
alți 211 fiind ocrotiți în cele 
private ("Sf. Francisc" Deva, 
“Maranatha” Hunedoara, “Ma- 
ria și Marta" Uricani, “Emanuel" 
Crișcior, "Dana” Râu de Mori, 
“Aurora” Hațeg, Casa de copii 
Lupeni, “Glasul speranței" Baru 
Mare, “Allel” Petroșani). în în
credințare și plasament sunt 
700 de copii, 85 dintre ei fiind 
la asistenți maternali, angajații 
noștri, iar restul de vreo 200, 
aflați în evidențele direcției, se 
găsesc în familii în dificultate. 
Din populația minoră, copii în 
dificultate sunt cam 1,3 la sută.

Asigurarea fondurilor pen
tru acești copii se face de la 
bugetul județului, nu al statului 
și problemele diferă - în funcție 
de importanța ce i se acordă - 
de la un județ la altul. în ce ne 
privește suntem un caz fericit, 
întrucât au fost alocate fonduri 
aproape integral, mai ales după 
rectificarea de buget pentru 
întreținerea și funcționarea 
instituțiilor. Rău e că nu există 
fonduri la nivel local pentru 
crearea infrastructurii paralele 

Spectacol de 
teatru

Teatrul Dramatic “I.D.Sîrbu” 
din Petroșani oferă posibilitatea 
amatorilor genului să vizioneze 
astăzi, la Casa de cultură din 
Deva (începând cu ora 17), spec
tacolul cu piesa “ Arca bunei spe- 
rantd’, de Ion D.Sîrbu. (G.B.)

( Expoziție - ) 
"îndemne be vitejie"

Ieri, Galeriile de artă “Forma" din Deva au 
găzduit vernisajul expoziției “însemne de vitejie”, 
organizată de Muzeul Militar Național București și de 
Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva. Reali
zarea acestei expoziții este prilejuită de împlinirea 
a “400 de ani de la intrarea lui Mihai Viteazu în 
Alba lulia" (21 octombrie/1 noiembrie). (G.B.)

* /

pentru reforma sistemului, care 
să permită redarea copilului în 
familie. Strategia prevede ca la 
nivel comunitar, în localități mari 
cu probleme ca Hunedoara, 
Orăștie, Uricani, să se creeze 
centre de consiliere și sprijin al 
familiilor în dificultate, centre de 
ocrotire pe timp de zi și centre 
maternale (pentru tinere mame 
cu probleme).

Imaginea negativă în exteri
orul țării este creată nu atât de 
copiii din centrele de plasament, 
aflate în plină reformă: acum al
tele sunt relațiile cu educatorii, 
numărul copiilor s-a redus cuInterviu cu 

dl Gabriel Ciupe, director general adjunct al Direcției Generale pentru Protecția Drepturilor Copilului V_______________________________ Z
200 în aceste unități de când le- 
am preluat. Există însă copii în 

' dificultate aflați în cămine spital, 
subordonate inspectoratelor 
pentru handicapați (noi nu avem 
în județ), sau în secții de di^rofici 

■sau cei cu deficiențe mentale 
cuprinși în școli speciale, coor
donate de învățământ. Dacă ulti
mii nu ridică probleme deosebite 
de imagine, ar trebui ca de cei
lalți să se ocupe un singur orga
nism. în județ sperăm ca până la 
sfârșitul acestui an să deschi
dem Centrul de plasament pen
tru copilul cu handicap sever 
Hunedoara, în care vor fi 15 
copii, din centrele noastre și o 
parte din distroficii din 
Petroșani.

- Cât de departe suntem 
noi față de sistemele europene 
în domeniu?

- Strategia la nivel național e 
concepută după modelul fran

cez de ocrotirea copilului. în 
acest sistem există centre de 
plasament specializate pe ca
tegorii de copii în dificultate: 
abandonați, fără părinți, abu
zați și maltratați, cu handicap, 
fiecare având probleme spe
cifice. Acestea pe lângă alter
nativele familiale, care la ei 
funcționează bine. Societatea 
franceză face acest lucru nu 
atât în numele moralei creștine, 
cât pentru că a descoperit că 
e mai bine să se ocupe de co
pilul mic în dificultate spre a 
evita problemele ulterioare.

- Ce credeți că trebuie fă
cut ca lucrurile să se îmbu
nătățească?

- Dacă la protecția copilu
lui lucrurile merg relativ bine 
pentru că reforma a început să 
se miște, unele obiective din 
strategia la nivel național sunt 
sau urmează să fie atinse, un 
cămin spital nu poate primi fi
nanțare. El ține de inspecto
ratul de handicapați, dar fiind 
de obicei la marginea unei co
mune are finanțare locală. 
Când va fi creat sistemul unitar 
vor putea fi primite fonduri și 
de la Comunitatea Europeană 
care va finanța reforma.

- Se poate realiza acest 
lucru într-o perioadă atât de 
scurtă?

- Singurul lucru ce trebuie 
creat este cadrul juridic pentru 
că există o strategie din 1997, 
la noi în județ aprobată din 
1998. Pentru îndeplinirea con
dițiilor UE trebuie deci elaborat 
cadrul normativ care să asi
gure crearea unei instituții uni
tare și crearea unei strategii 
globale. Dar asta depinde de 
felul cum vede legiuitorul 
problema.

A consemnat 
Viorica ROMAN

PARTENER1AT PEDAGOGIC 
ROMÂNO-BELGIAH

în perioada 16-30 octombrie a.c., o delegație formată din 18 
elevi și studenți ai Liceului Pedagogic și, respectiv, ai Colegiului de 
Institutori din Deva (însoțiți de 3 profesori) se află în Belgia, într-un 
schimb de experiență la Haute Ecole “Robert Schuman" Virton.

Aceasta este cea de-a șasea “etapă” a parteneriatului pe 
care școala deveană îl are cu unități similare din comunitatea 
francofonă europeană. Desfășurat timp de patru ani cu Institutul 
universitar pentru formarea institutorilor din Arras, această 
colaborare a continuat în ultimii doi ani cu amintita școală 
superioară belgiană ce pregătește institutori.

“Este pentru noi un prilej - mwționa înaintea plecării dl Liviu 
Popescu, directorul Liceului Pedagogic - de a spune că prin 
aceste parteneriate putem să verificăm care este nivelul de 
pregătire al elevilor și' studenților, însușirea și utilizarea limbii 
franceze ca modalitate de predare-învățare a limbilor străine; 
de altfel, tema principală a actualului parteneriat este legată de 
această problemă’’.

Reprezentanții școlii devene susțin la Virton unsprezece 
lecții (printre care, de exemplu, “Masivul Retezat - o perlă a 
Carpaților", “Vlad Țepeș sau Dracula, mit și realități", “Dl Goe", 
“Operații matematice de adunare și scădere cu numere până la 
o sută" etc.), însoțite de materialul didactic corespunzător, ce va 
fi donat școlii respective. Toată activitatea didactico-metodică 
este urmată de o evaluare finală prin care elevii sunt notați cu 
calificative.

Delegația Liceului Pedagogic este însoțită la Virton de patru 
membri ai Cercului de artă populară tradițională românească 
(alături de coordonatorul acestuia, Mircea Lac) din cadrul Palatului 
Copiilor, care organizează o expoziție demonstrativă aplicativă, cu 
peste 500 de exponate, la Muzeul Gaumais din Virton.

Georgeta BÎRLA
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