
Studenții hunedoreni s-au aliat colegilor greviști
Nemulțumirile studenților din țară au culminat zilele acestea cu 

greva generală. Principalele lor revendicări vizează probleme 
sociale, cum sunt bursele prea mici, care nu mai reușesc să acopere 
costul cazării în căminele studențești, neacordarea reducerilor 
corespunzătoare pe diversele mijloace de transport și alte taxe 
percepute de facultăți.

Studenții Facultății de Inginerie din Hunedoara s-au alăturat ieri 
colegilor greviști. Ei n-au mai intrat la cursuri, participând doar la o 
discuție cu decanul facultății, în cadrul căreia și-au exprimat 
propriile puncte de vedere. Studenții revendică în primul rând ceea 
ce-i afectează cel mai tare la ora actuală: lipsa căldurii în sălile de 
curs. Dl Simion Jitianu, decanul facultății, i-a informat că peste 
aproximativ o săptămână de zile clădirea facultății va dispune de 
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centrală proprie și problema căldurii va fi rezolvată, lucrările fiind 
acum în curs de finalizare. Până atunci, soluțiile ar consta în 
scurtarea orelor de curs sau chiar în suspendarea lor, urmând ca 
acestea să fie recuperate după furnizarea agentului termic.

Celelalte nemulțumiri sunt comune și studenților hunedoreni, 
dar costul cazării îi afectează mai puțin, ei fiind în cea mai mare 
parte localnici. Cât privește bursele, anul universitar trecut, spre 
exemplu, cele acordate de Politehnica Timișoara (în cadrul căreia 
funcționează facultatea) aveau valori printre cele mai mari din țară 
- de la 650 000 de lei pe lună bursa de merit, până la 1 000 000 de 
lei cea pentru media 10. Cuantumul bursei pentru un student este 
în acest an de 140 000 de lei, valoarea totală a burselor stabil indu
se în funcție de numărul studenților fiecărei facultăți. (G.BIRLA)

Necazuri cu încălzirea au și locuitorii 
de la sate

Ne scrie loan Suciu 
din Hărțăgani

Subsemnatul, Suciu 
loan, domiciliat în satul 
Hărțăgani nr. 462, comuna 
Băița, județul Hunedoara, vă 
rog următoarele:

Subsemnatul sunt 
paralizat din luna martie 
1999, pe partea dreaptă, 
fiindu-mi afectată și vorbirea.

Precizez că am o pensie 
de 860.000 lei (pensie de 
stat), nu am lemne de foc. 
Acestea le pot procura numai 
la prețul de 250.000 lei/m.c. 
de la Ocolul Silvic Deva.

Suntem 3 persoane care 
trăim din acești bani, iar cele 
spuse de Guvern că se 
asigură în teritoriu pentru 
pensionari cel puțin 10 m.c. 
lemne de foc cu prețul de 
40.000 lei/m.c., așa cum s-a 
anunțat la televiziune, sunt 
doar minciuni, întrucât acest 
lucru nu îl cunoaște șeful 
Ocolului silvic Deva, de care 
aparținem.

Spune că la cei cu venituri

până la 450.000 lei, venit 
per persoană, să se aloce 
de către Guvern 300.000 
lei/lună pentru căldură, dar 
nici aici nu se cunoaște 
nimic de către Primăria 
comunei Băița. înseamnă 
că noi, pensionarii, ne 
încălzim de la Lună.

Ce părere aveți 
domnilor de la Prefectură, 
care reprezentați Guvernul 
în teritoriu, din acești bani, 
după peste 30 de ani 
lucrați, din care 400.000 lei 
dau pe medicamente, iar 
450.000 lei pe lemne pe 
lună, noi ce mai mâncăm 
acești 3 oameni - ziare?...

Vă rog să-mi 
răspundeți! Rog ca această 
scrisoare să fie publicată în 
ziarul dumneavoastră.

Menționez că această 
scrisoare am înaintat-o 
Prefecturii județului 
Hunedoara.

PUNCTE DE VEDERE

Dedesubturile unui 
schimb de fotolii

Abia pusă pe roate, când 
începuse să prindă ceva cheag în 
cont, Casa Națională a 
Asigurărilor de Sănătate - CNAS a 
și schimbat ocupantul fotoliului de 
președinte. Juristul neîncadrat 
politic, Andrei Gherghinescu, i-a 
lăsat locul țărănistului prof.dr. 
Alexandru Ciocâlteu, până mai 
ieri secretar de stat la Ministerul 
Sănătății. Ce-și vor fi zis aliații la 
guvernare? Ajunge cât un jurist a... 
stat într-unul din posturile cheie 
de care depinde reforma în 
sectorul de sănătate publică. 
Acolo unde-i pâinea mare și cuțitul 
alături să fie omul nostru. E medic, 
e profesor, doctor în medicină. Să 
nu se înțeleagă că “omul nostru” 
este al întregii coaliții la 
guvernare. Partenerii au mai 
încurcat câteodată socotelile 
țărăniștilor așa că paza bună... 
președintele CNAS, împărțitorul 
pâinii, musai să fie țărănist.

Dacă numai motivele de 
apartenență politică și cele ale 
calificării omului din fotoliul de 
președinte ar fi contat, treacă- 
meargă. Aici însă este vorba de 
bani, și nu de puțini - un miliard de 
dolari pe an, adică circa 16-17 mii 
de miliarde de lei! Știți ce 
înseamnă asta? înseamnă că din 
fondurile CNAS pentru problemele 

Lde sănătate ale fiecăruia din cei 

cu ceva peste 22 de milioane de 
locuitori ai României revin anual 
730.000 de lei, adică aproape 46 
de dolari. E mult, e puțin, e de 
ajuns? Ceea ce e important este 
că banii aceștia sunt rezultați din 
însumarea contribuției pe bază de 
mutualitate a salariaților, câți mai 
sunt, și a pensionarilor României, 
7 la sută din salariul brut, plătiți 
de salariat, la care se adaugă 7 la 
sută plătiți de angajator și 7 la sută 
din pensia fiecăruia. Pentru cine 
nu crede statistica stă mărturie. 
Din totalul populației ocupate de 
10.116.000 de persoane, 61,8 la 
sută aveau statut de salariat, adică 
peste 6,2 milioane. Tot potrivit 
statisticii oficiale în luna iunie 
salariul mediu net era de aproape 
două milioane lei. înmulțiți această 
cifră cu numărul de salariați, 
aplicați 14 la sută la total, apoi 
înmulțiți cu 12 luni și veți ajunge la 
aproape 8 mii de miliarde de lei. 
Adăugați la aceasta contribuția 
pensionarilor al căror număr 
trece de 5 milioane și veți vedea 
că aproape integral bugetul anual 
al CNAS e constituit pe baze 
mutuale. Dar aceiași salariați mai 
plătesc lunar și circa 30 la sută

Ion CIOCLEI

(Continuare în pag. 2)

Energeticienii 
protestează

“Nerespectarea preve
derilor Memorandumului 
încheiat cu Guvernul și 
măsurile aberante de 
reformă pe care Ministerul 
Industriei și Comerțului le 
pune la cale în CONEL sunt 
principalele motive care 
stau la baza mișcării 
noastre de protest. Am 
înaintat prefecturii un 
dosar conținând datele și 
situațiile ce alimentează 
nemulțumirea noastră și 
așteptăm un răspuns în 
scris la acțiunea noastră”, 
ne-a declarat dl Adolf 
Mureșan, liderul sindi
catului “Energeticienilor” 
de la SD Deva. în semn de 

protest sindicaliștii 
energeticieni vor picheta în 
această săptămână, 
zilnic, clădirea prefecturii, 
pentru vineri fiind anunțată 
o conferință de presă care 
să aducă la cunoștința 
opiniei publice rezultatele 
înțelegerilor dintre Guvern 
și sindicate.(A.S.)

Zece ani de suferință

Menținerea monopolurilor 
apasă tot mai greu pe 
umerii consumatorilor

încă de la începuturile 
vânturării conceptului de 
privatizare, după model capitalist, 
evident, s-a spus că, urmând 
modelele străine, vom avea parte 
de servicii, mărfuri și prestații mai 
bune pentru bani mai puțini. 
Departe însă de a se întâmpla 
așa am asistat la ’creșteri 
aberante ale prețurilor chiar și în 
situația privatizării, deoarece 
economia de piață așa dictează. 
Elocvent este cazul prestațiilor 
RomTelecom, care având un 
monopol în profil, tot mărește 
prețurile la tarifele practicate, 
intrând în conflict cu interesele 
abonaților, o parte dintre aceștia 
fiind determinați să renunțe la 
acest element de civilizație și de 
comunicare operativă - telefonul.

Ultimul deceniu însă nu 
numai că n-a adus atenuarea 
suferințelor populației, ci a sporit 
greutățile și birurile puse pe capul 
și pe umerii consumatorilor de 
bunuri și de servicii. Cel mai 
elocvent exemplu îl reprezintă 
cazul Conelului, Romgazului, SN 
Petrom și tuturor regiilor, 
companiilor sau societăților 
centrale și locale de apă, agent 
termic, salubrizare și altele, care 

nu se lasă convinse să renunțe la 
monopolurile ce le dețin în 
domeniu.

Materialele documentare 
arată că și în Marea Britanie, dacă 
ne referim la modele, companiile 
utilitare, adică cele de telefonie, 
gaze, electricitate și apă, au fost 
privatizate în urmă cu aproape un 
deceniu și jumătate, ceea ce a 
însemnat servicii mai bune, cu 
bani mai puțini. La noi însă, atâta 
vreme cât se fac salarii cât 
încape pe buzunarul consuma
torului, cât consiliile de 
administrație umflă și ele bani 
grei nemunciți și necuveniți, nu 
există nici un fel de interes pentru 
a desființa aceste monopoluri. S- 
a ajuns însă în situația că 
numărul insolvabililor a sporit 
exponențial, un român din trei 
ducându-și traiul sub pragul 
sărăciei, ceea ce impune 
acordarea de subvenții - tot din 
banii contribuabililor - pentru 
susținerea gigacaloriei. Debran- 
șarea masivă de la apă și 
încălzire nu este câtuși de puțin 
un semn de bunăstare, de

________ Nicolae TÎRCOB 
(Continuare în pag. 2)

0 adolescentă 
condamnată la doi ani 

pentru 20.000 de lei

PAG. IV-V PROGRAME DE TELEVIZIUNE

Maria G., adolescenta 
condamnată de societate fi 
justiție fi uitată de familie.

Foto: Traian MÂNU

„Mizerabilii”, cel mai 
fascinant roman al marelui 
scriitor romantic francez 
Victor Hugo, a avut drept 
erou un om condamnat la 20 
de ani de ocnă pentru că, 
mânat de foame, a furat o 
pâine. Acest articol se referă 
la „mizerabilii secolului 
XX" fi are drept personaj 
principal o adolescentă de 
17 ani, condamnată la doi 
ani de pufeăriepentru...

Ciprian MARINUȚ

(Continuare în pag. 2)

31 WEST BANK
DEVA, 8d. Decebal, 

Bl. E parter 
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ACORDA DOBÂNZI ATRACTIVE 

LA DEPOZITELE Iii LEI
- PERSOANELOR FIZICE

x la 30 de zile - 
50% /an 

prin capitalizare - 
63,21%/an

x la 90 de zile - 
53% /an 

prin capitalizare - 
64,49%/an

Banca 
Internațională 

a Religiilor 
oferă persoanelor fizice 

“CREDITE ÎN LIMITA 
A 3-5 SALARII 

BRUTE LUNARE” 
pe termen de până la 
12 luni, prin unitățile 
sale din Deva, Brad, 

Orăștie și Hațeg.

Disperați, părinții 
copiilor seropozitii/i 
din Valea Jiului t/or 
protesta in fața 

Guvernului României 
în ultimii 10 ani, în Valea Jiului au fost depistați 92 de copii 

infestați cu virusul HIV. Deoarece în ultimele 10 zile au decedat 2 
copii bolnavi de SIDA, Sergiu-Marcel și Romeo Adrian, ambii în 
vârstă de 10 ani, acum numărul copiilor bolnavi de HIV este 90.

în cursul acestei săptămâni o delegație a părinților copiilor 
bolnavi de SIDA, alături de alte delegații de părinți din țară se vor 
deplasa la București pentru a protesta în fața Guvernului.

Nemulțumirile lor sunt atât de natură socială cât și medicală, 
în primul rând părinții acestor copii sunt nemulțumiți față de 

faptul că în septembrie ’99 între Ministerul Sănătății și Casa 
Națională de Asigurări Sociale s-a încheiat un protocol din care 
rezulta că CNAS va prelua costurile tratamentelor copiilor 
infestați cu HIV, de la 1 octombrie '99. însă această chestiune nu 
s-a materializat și drept urmare toate secțiile de SIDA din țară la 

Mihaela FĂGAȘ
(Continuare în pag. 2)
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Menținerea monopolurilor
(Urmare din pag. 1)

binefacere a economiei de 
piață. în contradicție cu 
promisiunile actualilor 
guvernanți și ale puterii, 
blocajul financiar s-a 
accentuat și nu se face 
nimic pentru schimbarea 
sistemului și modalităților 
de lucru cu populația, 
pentru spargerea
monopolurilor care sunt 
nocive pentru economie și 
pentru nivelul de trai al 
populației. S-a mers până 
acolo încât prețurile s-au 
aliniat, ba chiar le-au 
depășit pe cele practicate 
în țările occidentale, în 
vreme ce salariile au 
rămas pe loc, inflația 
ducându-i la sapă de lemn 
pe mulți români. Este 

limpede faptul că, la 
veniturile ce le au, multe 
familii, chiar dacă o lună 
de zile n-ar mai aloca 
nici un ban pentru hrană, 
nu-și pot acoperi celelalte 
cheltuieli. Acesta este 
efectul unei politici care 
merge într-o direcție 
greșită, cum arată 
sondajele de opinie. 
Fiecare iarnă i-a găsit 
nepregătiți pe guvernanți, 
care numai de reformă și 
de bunăstarea populației 
nu s-au ocupat.

Cu siguranță că, dacă 
nu se vor sparge cât mai 
grabnic monopolurile, 
situația de compromis și 
sărăcie se va mai 
prelungi încă un deceniu, 
poate două, suferințele 
populației adâncindu-se 
permanent.

Alimentația naturala 
a sugarilor scade 
apariția leucemlel
Alimentația naturală a 

sugarilor reduce cu peste 20 la 
sută riscurile de apariție a 
leucemiei la copii, se arată într- 
un studiu apărut Tn Journal of 
the National Cancer Institute, 
citat de AFP.

Numeroase studii au 
demonstrat deja că alimentația 
naturală a sugarilor are multe 
efecte pozitive asupra copiilor, 
printre care și reducerea 
semnificativă a riscului apariției 
infecțiilor, cancerului, bolii 
Hodgkin sau limfomului. Studiul 
recent, efectuat pe mai mult de 
4.000 de cazuri, s-a ocupat de 
leucemie, iar rezultatele au fost 
categorice. Riscul apariției 
acestei boli se reduce cu peste 
20 la sută în cazul în care copiii 
sunt hrăniți la sân.

Avantajele alimentației 
naturale a sugarilor sunt foarte 
mari, iar medicii din toate țările 
lumii recomandă această 
variantă tuturor mamelor.

Dedesubturile unui 
schimb de fotolii

(Urmare din pag. 1)

din salariu sub formă de 
contribuție la asigurările 
sociale, bani din care o parte 
trebuie să se reflecte și în 
cheltuielile pentru sănătate. 
Cu ce justificare morală vine 
atunci un partid politic fie el 
și PNȚCD și spune noi 
gestionăm acești bani? 
Poate în numele contribuției 
guvernului de la bugetul de 
stat până la concurența 
sumei de 16 mii de miliarde 
de lei anual, cât ar însuma 
bugetul CNAS? O fi și asta 
moral într-o anumită 
accepțiune. Teamă ne e 
însă că PNȚCD, care simte 
răspunderea majoră ce-i 
revine din falimentul 
actualei guvernări, vrea să 

se înstăpânească pe 
orice sursă de venit ca să 
scoată cumva guvernul 
din clinciul în care singur 
s-a băgat prin 
amatorismul politicienilor 
care-l girează și 
incompetența miilor de 
“specialiști” ai coaliției la 
guvernare.

De ce nu e lăsată CNAS 
să-și gestioneze singură 
bugetul așa cum o face 
orice minister? Un econo
mist bun, un jurist chiar, 
bun gospodar, nu 
subordonat politic, ar ști 
cum să înmulțească 
acești bani în folosul stării 
de sănătate a națiunii. 
Sau în vederile PNȚCD 
aceasta nu intră?

iierescep
Joi, 28 octombrie

3 BERBEC
Vă macină gelozia și asta 

e greu de suportat mai ales 
că nu există un motiv. 
Partenerul se supără și s-ar 
putea să vă părăsească.

O TAUR
Urmează o perioadă 

neutră în care nu e indicat 
nici să dați nici să luați 
împrumut sau să cumpărați 
bunuri de folosință 
îndelungată.

Z GEMENI
Mai norocoși sunt cei 

născuți în partea a doua a 
zodiei care sunt dinamici și 
plini de energie. Nu fiți prea 
insistenți la locul de muncă.

Z RAC

0 adolescentă condamnată■■■

(Urmare din pag. 1) decedat - și faptul că adolescenta e 
neșcolarizată, instanța a dispus măsura 
educativă a internării într-o instituție 
medico-educativă, apreciind că în acest 
fel se va atinge scopul preventiv ('!!), 
iar inculpata va beneficia de tratament 
medical și regim special de educație" - 
am citat aici din dosarul cu care Maria 
G a ajuns la Spitalul din Zam.

Am întâlnit-o deci pe Maria G și i- 
am aflat povestea în acest spital. Am 
înțeles că ea se considera nevinovată - 
Maria explicându-și fapta mai degrabă 
ca un act disperat al unui cerșetor și 
nu ca o tâlhărie cum a fost încadrată — 
și nu înțelegea de ce Justiția a fost atât 
de dură.

I-am ghicit Măriei dorința de 
libertate din precizia cu care știa cât 
mai are până la ispășirea pedepsei. I-

„ - Tu dă și mie 20.000 de lei că de 
nu... se ocupă de tine băieții ăia de- 
acolo.

— Decât să-ți dau ție 20.000 mai 
bine îți dau cerceii. ”

In urma acestei „conversații” care a 
avut loc în Piața Palatului din 
București, Maria G. s-a ales cu cerceii 
(pe care susține că i-a vândut cu 
20.000 lei) și cu o plângere la Poliție. 
Conștiincioase, de parcă adolescenta de 
doar 17 ani comisese o crimă sau 
delapidase fondurile unei bănci (cum 
au făcut unii afaceriști), Poliția și 
Justiția și-au făcut datoria și au 
pedepsit-o pe tânără cu doi ani de 
temniță.

Cum la ora respectivă nu exista un 
penitenciar special pentru adolescenți, am înțeles dorul de casă și familie din 
** n zj c . i --- jgiuj jn care ne povestea de frații și

surorile ei în ciuda faptului că „după 
ce a fost condamnată aceștia au uitat- 
o.” ,

Judecând prin prisma mediului 
din care provine „stăm mai multe 
familii într-o casă, dar fără acte ” și 
prin modul cum sunt tratați în România 
oamenii de afaceri care au delapidat 
miliarde, Maria G. este nevinovată. 
Judecând însă prin prisma legilor ea e 
vinovată, numai că pedeapsa ei a fost 
exagerată, mult mai indicată fiind 
probabil internarea într-o școală 
specială de corecție.

Maria G (din Ferentari, str. Lăptari 
Tei) s-a trezit în penitenciarul Rahova. 
„Acolo vedeam soarele doar două ore 
pe zi când ne scoteau afară la 
plimbare”- își amintește Maria. Apoi, 
la începutul acestui an la Spitalul de 
Psihiatrie de la Zam a luat ființă secția 
specială pentru adolescenți cu fapte 
penale, iar Justiția a încercat să mai 
dreagă un pic busuiocul. ” Având în 
vedere vârsta inculpatei - 17 ani, lipsa 
antecedentelor penale, mediul din care 
provine - o familie cu 11 copii din 
Ferentari, doar sub ocrotirea 
părintească a mamei, tatăl fiind

(Urmare din pag. 1)

ora actuală nu mai au bani pentru 
medicamentele necesare copiilor 
bolnavi de SIDA și au fost nevoite să 
întrerupă tratamentul.

Cealaltă nemulțumire a părinților 
copiilor seropozitivi este de ordin 
social și se referă la faptul că la 
sfârșitul lunii iunie 99 Guvernul a dat 
OUG nr. 102, ce trebuia aplicată cu 
data de 1 iulie 99, și prin care se 
anulau unele facilități de care 
beneficiau copiii seropozitivi 
(instalarea gratuită a unui post 
telefonic, 100 impulsuri gratuite, 
scutirea de la plata abonamentelor 
radio și TV, sistarea foilor de drum ):

Reprezentantul MS pentru 
handicapați, Gabriela Popescu, și-a 
recunoscut vina motivând această 
neînțelegere ca ,,o greșeală de 
redactare" și le-a promis părinților 
copiilor bolnavi de SIDA că va remedia 
situația în lunile august-septembrie '99, 
însă până în prezent nu s-a făcut 
nimic.

Părinții copiilor bolnavi de SIDA, cu 
care am discutat și ne-au relatat 
aceste nemulțumiri, ne-au rugat să nu- 
i nominalizăm spre a nu pune într-o 
lumină sumbră pe copii în cadrul 
școlilor, grădinițelor, la joacă și au mai 
spus că toți acești copii seropozitivi au 
fost infestați pe cale medicală, în 
special în anii '88-'92-'94, și spun 
acest lucru pentru că părinții sunt 
sănătoși.

Părinții acestor copii mai cer 
guvernului mărirea salariilor ce le sunt 
alocate pentru îngrijirea copiilor și 
elaborarea unei legi care să-i 
încadreze pe acești copii într-o altă 
formă și nu în cea de handicapați 
pentru că de fapt copiii sunt normali.

Nelu Amarandei este părintele unui 
copil seropozitiv și în același timp 
președintele ASOCIAȚIEI ANTISIDA 
RAZA SOARELUI - Valea Jiului, 
asociație din care fac parte toți copiii 
infestați cu HIV și ne-a făcut 
următoarea declarație: ,,în cursul 
acestei săptămâni voi pleca la 
București cu câțiva reprezentanți ai 
părinților copiilor seropozitivi, 
deoarece aceștia sunt disperați 
pentru că nu mai au bani nici pentru 
mâncare, iar acești copii necesită o 
alimentație bogată în vitamine.

Lipsa unui spațiu m-a determinat să 
fac-din garajul meu o magazie pentru 
a depozita alimentele ce ne Sunt 
donate de diferite fundații și asociații. 
Doresc să mulțumesc pe această cale 
dlui Stângă de la Teleeurobingo pentru 
donația de 25 milioane lei pentru 
alimente.

Sper că acum după ce am făcut 
rost de spațiu să ne mutăm curând la 
secția de zi din Petroșani unde vor 
funcționa 2 servicii: medici și asistentă 
socială, costurile fiind suportate de 
M.S. și ,,Fundația Roumanien Angel 
Appeal - București."

Joi
28 octombrie

TVR I
9.00 TVR lași 10.00 

Judecată, fără Călin Nemeș 
(do/r) 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.) 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

TVR 2
o8.50 Ivan Turbincă (p.

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 
15.00 Delfi și prietenii săi (d.a) 
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) 19.55 
Videoclipuri 20.10
Cinematograful de artă: 
Woyzeck (dramă Ger. 1978)
21.30 De la lume adunate...
23.20 Maroc - o experiență 
care merită trăită (do)

ANTENA I
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

PRO TV
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) 12.55 Știrile 
PRO TV 13.05 Babylon 5 (s, 
ep. 52) 13.50 Ani de liceu (s, 
ep. 39) 14.15 Miracolul tinereții 
(s) 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

ACASĂ
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)

PRIMA TV
8.00 Dimineața cu Prima 12.00 

Nadine Show (r) 13.00 Politica 
de mâine (r) 15.00 Viața în di
rect 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 Film 
artistic 21.30 Apel de urgență 
22.00 Românie, Românie... 22.15 
Știri 23.00 Politica de mâine

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)

TELE 7 DEVA
(canal 34 UHF)

7.10 Bună dimneața, 
România 9.00 Știri locale (r)
9.45 Info matinal 10.30 Dintre 
sute de ziare (r) 11.15 Secția 
de poliție (s) 15.15 Post 
Meridian 17.30 Sport 
magazin-ediție specială- 
rezumatul meciului F.C. 
Corvinul-ARO Câmpulung 
18.00 Știri 18.10 Lou Grant 
(s) 19.00 Secția de politie (s) 
20.0(7
20.45 
Dintre 
Știrile

Actualitatea Tele 7 
Știrile locale 21.00 
sute de ziare 0.00 

T....._ locale 0.30 Ora H -
emisidne 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 
Jn programele posturilor TV.

Ziua nu va fi ușoară, va 
trebui să munciți din greu 
pentru succes. Femeile să 
acorde mai multă atenție 
liniștii vieții lor particulare.

O LEU
O zi plăcută. Totuși vi se 

recomandă prudența, căci 
există pericolul tulburării 
echilibrului, scăderii vitalității. 
Agitația poate duce la 
îmbolnăvire.

3 FECIOARĂ
Vă place să învățați mereu 

lucruri noi și interesante. Este 
însă o problemă - nu vă plac 
științele naturii ca literatura și 
matematica.

Z BALANȚĂ
Fortuna vă ajută, dar nu vă 

bazați prea mult pe nororc. 
Muncind veți rezolva 
problemele fără prea mare 
efort. Atenție la bani.

3 SCORPION
Sunteți foarte obosiți dar 

nu vă plângeți. Banii 
economisiți puneți-i la bancă 
înainte să „dispară”. 
Doamnele sunt insistente în 
amor.

Z SĂGETĂTOR
Veți face noi cunoștințe în 

zilele următoare și poate veți 
găsi și noua dragoste. Totul 
depinde de inițiativa dv.

2 CAPRICORN
Femeile trebuie să lupte cu 

o problemă pentru care nu au 
experiență. Veți fi agitate. Cei 
mai mulți sunt toleranți.

Z VĂRSĂTOR
Zi extrem de bună pentru 

doamne, care sunt într-o 
formă grozavă, mai ales cele 
născute la începutul lunii 
februarie. Se pot face planuri 
pe termen lung.

O PEȘTI
Veți fi nemulțumiți de viața 

personală, de'familie. Dacă la 
serviciu nu merge totul ca pe 
roate, consolați-vă între 
prieteni.

< _____________ /

ZiUl
Anunț (strict autentic) 

pe un gard: 
"VULCANIZARE. THE 

BEST"
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Nu se trăiește
bine, e subzistenta __ *__________ I- discuție cu Ileana Ciuclan, primar al comunei -

■r

Imaginea multor case 
din satele comunei Luncoiu 
de Jos nu este cea la care te 
aștepți gândindu-te la o 
"zonă defavorizată ”. Totuși, 
drumurile, sărăcia magazi
nelor, aspectul unor institu
ții publice și privirea oame
nilor trădează faptul că și 
aici tranziția și-a lăsat din 
plin amprentele. Ileana Ciu
clan, primar al comunei, 
pare să cunoască bine pro
blemele oamenilor de aici, 
dar este în multe situații în 
imposibilitatea de a le 
rezolva.

— Ce înseamnă autono
mia locală pentru comuna 
Luncoiu de Jos, dnă 
primar?

- Ca și pentru majo
ritatea localităților rurale 
din țară, autonomia locală 
a însemnat în primul rând 
un buget de austeritate. 
Fără agenți economici pu
ternici de la care să înca
săm impozite, veniturile 
noastre proprii se limitea
ză la impozitele și taxele 
pe clădiri și pe terenuri. în 
primele nouă luni ar ti tre
buit să încasăm 40 de mili
oane impozit pe salarii, dar 
pentru că micile buticuri - 
principalii noștri agenți 
economici - oferă anga- 
jaților salariul minim pe 
economie - caz în care 
impozitul e zero - nu am 
realizat decât 33 de mili
oane. în aceste condiții sar
cina primăriei a fost grea, 
principala noastră preocu
pare fiind asigurarea func
ționării instituțiilor publice 
din comună, neînchiderea 
ușilor cum s-a întâmplat în 
alte locuri.

- Ce ați întreprins în 
acest sens?

- Am redus cheltuielile 
la minimum, pentru că

X____________ ____________  

*

dacă în țară nu se trăiește 
bine și la noi trebuie să fie 
subzistență. S-au făcut 
economii la fondul de sa
larii, s-au restructurat pos
turi, s-au triat la sânge aju
toarele sociale. Ne-ain 
axat pe asigurarea stric
tului necesar: a combusti
bilului pentru iarnă în 
școli, a salariului medici
lor veterinari, a unor mi
nime reparații etc. Ba mai 
mult, am dat o mână de 
ajutor dispensarului, sub- 
venționându-1 cu lemne de 
foc din pășunea comunală.

- Ce sperați de la recti
ficarea bugetului?

- Am aflat deja că de la 
Consiliul Județean ni se vor 
aloca 150 de milioane, 
bani necesari asigurării 
funcționării instituțiilor 
publice, corespunzător 
unor nevoi strict dimen
sionate. De asemenea, 
vom primi 50 de milioane 
cu destinație specială pen
tru drumuri, din ei urmând 
să executăm reparații la 
asfalt, semnalizări rutiere, 
întreținerea drumurilor cu 
piatră și să păstrăm fon
duri pentru deszăpeziri în 
sezonul rece.

- Care ar fi proble
mele pe care ați dori să 
le rezolvați până la în
cheierea mandatului 
dumneavoastră?

— Ne doare mult infra
structura și îmi propun să 
aduc drumurile la un nivel 
rezonabil. Aș dori să pot 
rezolva problema telefoa
nelor, a diversificării pro
gramelor TV și a dezvol
tării agroturismului, dar 
soluționarea acestora de
pinde într-o prea mică mă
sură de mine.

- Dnă primar vă mul
țumim.

J

Probabil cel mai, amplu 
fenomen social desfășurat 
în România după revoluție a 
fost cel al retrocedării pro
prietății din avutul public în 
cel privat. Legislația în do
meniu (Legea 18/1991 și 
Legea 169/97) este destul de 
ambiguă și nefinalizată, biro
crația vastă, iar documentele 
necesare (extrase c.f.) des
tul de greu de găsit. Astfel 
astăzi după aproape 10 ani 
de la demararea acestui pro
ces problema proprietății nu 
a fost rezolvată în totalitate.

în satele comunei Lun
coiu de Jos autoritățile lo
cale au finalizat în totalitate 
punerea în posesie cu te
ren arabil, dar mai au încă 
de lucru cu pădurea. Dl 
Emil Petruț, viceprimarul 
comunei, care s-a ocupat 
îndeaproape de aceste de
mersuri ale punerii în pose-

I

La școală-i bine, dar 
naveta-i cu peripeții
Trecerea finanțării școlilor de la inspectoratele școlare 

județene la bugetele primăriilor, impusă de autonomia locală, 
a însemnat un pas înapoi pentru multe dintre școlile țării. 
Astfel că, aflându-ne într-o comună dintr-o zonă defavorizată, 
cu un buget la limita supraviețuirii, ne așteptam ca situația 
școlilor de aici să nu fie tocmai roză.

Totuși, spre plăcuta noastră surpriză, instituțiile de învățământ 
de pe raza comunei oferă condiții destul de bune. Nicolae 
Rișcuța, directorul coordonator al celor trei școli și trei grădinițe 
ale comunei, ne spunea cu mândrie că toate au autorizație 
sanitară de funcționare. “Clădirile sunt destul de bine întreținute, 
cu banii puțini primiți de la bugetul local executându-se aproape 
toate reparațiile necesare. Există lemnele necesare pentru 
sezonul rece, avem profesori titulari la aproape toate materiile de 
bază și suplinitori la istorie, geografie și limbi străine. Elevii sunt 
interesați de învățătură, frecvența e bună, dovadă în acest sens 
stând rezultatele obținute în vară la examenul de capacitate 
când au promovat 12 din cei 14 absolvenți".

Ca și la multe alte școli, de la bugetul local nu s-au primit 
banii pentru bursele sociale ale elevildr (35 de copii având 
acest drept) și pentru decontul transportului. Totuși, ca o 
ciudată compensație, același sărac buget local va suporta se 
pare achiziționarea a două calculatoare, din care unul va fi 
cedat școlii.

Dacă la școală e relativ bine, naveta elevilor și profe
sorilor e cu peripeții. Dimineața atât dinspre Deva cât și 
dinspre Brad circulă autobuze ale SC Crișbus la care călătorii 
își pot face (și au) abonamente. în schimb, la finalul cursurilor 
traseul e “deservit” de autobuze particulare la care abona
mentul nu e valabil, elevii și profesorii trebuind să plătească. 
Să nu știe cei din conducerea SC Crișbus că elevii trebuie să 
și plece de la școală, nu doar să vină, și să nu li se pară firesc 
să asigure un autobuz la acea oră pe traseu, întrucât copiii și 
profesorii plătesc abonamentul?
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Pagină realizată de Cristina CÎNDA și Ciprian MARINUȚ

Problema proprietății 
- aproape rezolvata

sie, aprecia că întârzierile se 
datorează legislației defec
tuoase și lipsei specialiștilor 
topografi. "La nivelul comunei 
există destul de puțin teren 
arabil, motiv pentru care la 
acest capitol ne-am des
curcat mai ușor. Toate su
prafețele de teren arabil care 
au aparținut oamenilor și au 
fost exploatate de IAS-uri au 
fost destul de rapid retro
cedate proprietarilor. Proble
mele au apărut în schimb la 
împărțirea pădurii. Au fost 
depuse în total 351 de cereri 
pentru o suprafață de 1136 
ha de pădure. Persoanele 
fizice au solicitat 618 ha, 
parohiile, stihurile, mănăs

tirile și instituțiile de învăță
mânt au cerut 257 de ha, 
autoritățile locale - 250 ha, 
iar restul cererilor au con
stituit revendicări ale diver
selor persoane juridice. 
Neînțelegerile s-au iscat din 
cauză că multe dintre aceste 
solicitări nu se justificau prin 
acte, iar în plus chiar și ac
tele existente erau destul de 
neclare. A fost nevoie de o 
muncă intensă de lămurire, 
de numeroase deplasări în 
teren pentru a-i mulțumi pe 
oameni. Iar atunci când ne
înțelegerile și nemulțumirile 
au degenerat în conflicte 
deschise (au fost 10-12 
asemenea situații) am reușit

Efectivele de
animale depășesc 
necesitățile unei 

r 

gospodării
Indiferent dacă locuitorii 

comunei Luncoiu de Jos au 
avut sau nu un loc de muncă 
în vreo instituție de stat ori 
firmă particulară, creșterea 
animalelor în gospodăria pro
prie nu a avut de suferit. De- 
a lungul anilor, această ocu
pație a fost îmbrățișată de 
toate generațiile.

“Agricultura și creșterea 
animalelor au jucat pretutin
deni un rol important în viața 
oamenilor de la țară. Deți
nând terenuri agricole în 
zone deluroase, greu accesi
bile mașinilor agricole, sătenii 
cresc animale mari, în primul 
rând pentru lucrul pămân
tului, și nu doar pentru pro
ducție", spunea dna Cornelia 
Stăncescu, inginer agronom 
în cadrul Centrului Agricol 
Luncoiu de Jos. în momentul 
de față, efectivul de animale 
a înregistrat creșteri la ovine 
- 150 și porcine - 1020. O 
pondere însemnată o au bo
vinele - 1940, păsările - 
10350, familiile de albine - 
307, precum și cabalinele 25.

Referindu-se la sectorul 
vegetal, dna ing. Cornelia 
Stăncescu ne spunea că 

să le rezolvăm cu vorba 
bună. Până la ora actuală 
am reușit să avizăm fa
vorabil aproximativ 80 la 
sută din cererile pentru pă
dure. în satele Podele și 
Dudești au fost soluționate 
toate cele 102 cereri exis
tente, iar în satul Luncoiu 
de Sus, din 153 de cereri 
de punere în posesie nu au 
fost încă soluționate decât 
5-6 cazuri. întârzieri se 
consemnează în satele Ste- 
jărel (22 de cereri rezolvate 
dintr-un total de 67) și 
Luncoiu de Jos (53 de ca
zuri soluționate dintr-un to
tal de 96), sate în care se 
lucrează în funcție de... dis
ponibilitatea topografilor. 
Sperăm totuși ca în cel mai 
scurt timp să reușim să so
luționăm și problemele pro
prietății existente în aceste 
două sate."

anul acesta, din totalul su
prafeței agricole de 2200 ha, 
terenul arabil a însemnat 595 
ha. Această suprafață a fost 
ocupată cu 100 ha grâu, 50 
ha ovăz, 140 ha porumb, 50 
ha cartofi, 25 ha legume și 
pe restul de 250 ha s-au cul
tivat plante de nutreț. Progra
mul culturilor agricole pe anul 
2000 prevede că aceeași 
suprafață va fi cultivată prin 
rotația acelorași culturi. în 
general, produsele agricole 
obținute în urma recoltării 
sunt folosite în gospodărie 
dar și la creșterea și între
ținerea animalelor. Când efec
tivul de animale din gospodărie 
depășește nevoile familiei, 
acestea sunt deseori vândute 
în târguri ori abatoare. “Oa
menii își vând adesea produ
sele agricole și animalele, do
vadă că sunt solicitate car
netele de proprietate. Având 
multe animale în gospodărie, 
acestea trebuie valorificate. 
Necazul oricărui sătean la ora 
actuală este că abatoarele, 
deși primesc animalele, nu 
onorează plata decât peste o 
lună de zile”, mărturisea inter
locutoarea noastră.

PESCURT

la

Așteptăm 

confirmarea
Alimentarea cu apă 

nivelul comunei Luncoiu de 
Jos este asigurată în 80 la 
sută din gospodării, oamenii 
realizându-și instalații de 
aducțiune prin cădere. în 
ceea ce privește alimen
tarea cu gaz, dna Ileana Ciu
clan, primar al comunei, spu
nea că “nu se pot face încă 
demersuri pentru acest pro
iect până când magistrala de 
gaz Deva-Brad nu va fi o 
certitudine”.

Fiscalitatea ucide
De la minele din zona 

Brad au fost disponibilizați și 
aproximativ 160 de locuitori 
ai comunei Luncoiu de Jos, 
număr ce reprezintă circa 25 

la sută din populația activă a 
comunei. Dintre acești 160 de 
mineri, doar doi și-au folosit 
banii pentru inițierea unor 
activități private. Din păcate, 
din cauza fiscalității “marca 
Remeș" care a explodat la 
începutul acestui an, “bisnisu- 
rile” celor doi disponibilizați au 
fost ucise.

16 telefoane ia ...
200 de cereri

La ora actuală doar 16 
din gospodăriile comunei dis
pun de legătură telefonică. La 
nivelul comunei există peste 
200 de cereri pentru insta
larea unui post telefonic, 
există, de asemenea, o sală 
special construită pentru a 
găzdui o centrală telefonică. 
Dar din partea RomTelecom 
există deocamdată doar pro
misiuni de rezolvare a situa
ției, întrucât banii pentru in
vestiții sunt în buzunarele 
unor afaceriști greci.

Speranță
în comuna Luncoiu de Jos 

grosul agenților economici îl 
constituie micii privatizați (bu- 
ticari, crâșmari etc) care nu 
pot oferi locuri de muncă mi
nerilor disponibilizați. Nici de
clararea comunei drept zonă 
defavorizată n-a avut efectul 
scontat, investitorii neînghe- 
suindu-se să-și deschidă afa
ceri aici. Totuși un investitor 
serios care și-a deschis o 
afacere pe raza comunei și 
de care se leagă speranțele 
de mai bine ale locuitorilor 
este SC Eurovenus SRL Sîn- 
tuhalm. Societatea a cum
părat spațiile fostului Agromec 
de la Valea Lungă și a efec
tuat lucrări pentru amenajarea 
spațiilor de producție pentru o 
fabrică de mobilă și scaune 
ergonomice. Din septembrie 
fabrica și-a început activita
tea, pe lângă specialiștii firmei 
respective fiind angajați și 
câțiva disponibilizați de pe 
raza comunei. Dna Ileana

Ciuclan, primar al comunei, 
și-a exprimat speranța ca 
activitatea fabricii să se ex
tindă și ca societatea co
mercială patronatoare să 
angajeze și mai mulți dis
ponibilizați și să aibă o con
tribuție importantă cu impo
zite la bugetul local.

Preocupare pentru

sport
Până nu de mult terenul 

de sport al comunei era... 
pășune pentru animalele să
tenilor. Recent, o societate 
comercială din Brad a solicitat 
Consiliului Local Luncoiu de 
Jos concesionarea respec
tivului teren în vederea moder
nizării și readucerii sale la 
destinația inițială. Se pare că 
în cadrul respectivei societăți 
activează câțiva foști fotbaliști 
care intenționează să readucă 
sportul de performanță în co
mună prin înființarea unor 
grupe de copii și juniori.

r
Starea drumurilor - 

prilej de nemulțumire
............. ................ ............... ->

vecinii și alegătorii doamnei 
primar știu care. Acum când 
în urma rectificării bugetare 
au fost alocate 50 de milioane 
lei cu destinație specială 
pentru repararea drumurilor 
au reapărut discuțiile. Pentru 
a evita de data aceasta orice 
"acuză” executivul primăriei a 
propus ca modul cum vor fi 
utilizați banii să fie stabilit de 
Consiliul Local (în ședința 
care a avut loc în data de 26 
octombrie ). Nu știm dacă 
mințile luminate ale consi
lierilor au reușit în acea șe
dință să împace și capra și 
varza. Cert e că între timp 
mai mulți oameni cu posibi
lități au rezolvat pe cont pro
priu starea drumurilor pe 
care erau ei interesați să 
circule.

Un "of permanent al tu
turor locuitorilor comunei Lun
coiu de Jos de la primar până 
la ultimul nou-născut este le
gat de starea nesatisfăcătoare 
a drumurilor. întrucât o parte 
însemnată din infrastructură o 
constituie drumurile nemoder
nizate (pietruite etc) acestea la 
orice ploaie mai puternică dau 
bătaie de cap cetățenilor. Iar 
cum banii pentru repararea și 
întreținerea drumurilor sunt pu
țini există mereu nemulțumiri 
cu privire la modul cum sunt 
folosiți aceștia.

Bunăoară în primăvară 
câțiva cetățeni acuzau execu
tivul Primăriei că ar fi folosit 
nedrept și ilegal banii pentru 
drumuri, dispunând repararea 
și pietruirea doar a anumitor 
porțiuni de drum. Prietenii,

X__________ _____________
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ANTENA 1 PRO TV
Luni, 1 noiembrie

12.00 Surprize, Surprize (r)
14.00 Jurnal
14.15 TVR Craiova
16.00 Emisiunea în limba maghiară
17.30 Agenția de plasare
18.05 Jumătatea ta
19.00 Avanpremieră Știri
19.05 Amintiri din secolul trecut
19.10 Sunset Beach (s, ep. 561)
20.00 Jurnal. Știrea zilei. Sport. Meteo
20.55 Felicity (s, ep. 6)
21.40 FBIC16(s, ep. 6)
22.30 Cu ochii’n 4
23.15 Jurnalul de noapte

Marți 2 noiembrie
9.00 TVR lași
11.00 TVR Cluj-Napoca
13.00 TVR Timișoara
14.00 Jurnal
14.15 CiberFan
14.30 Repere sacre
15.00 Oameni ca noi
15.30 Conviețuiri
16.00 Emisiune în limba maghiară
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
20.55 Aventură fatală (dramă Anglia 1969)
23.05 Jurnal

Miercuri 3 noiembrie
9.00 TVR lași
11.00 TVR Cluj-Napoca
12.45 Top nostalgic
13.00 TVR Timișoara
14.00 Jurnal
14.15 CiberFan
15.00 Muzic Da Capo Al Fine
16.00 Ecoturism
16.30 Medicina pentru toți
17.30 Impas în doi
18.05 Jumătatea ta (cs)
19.00 Avanpremieră Știri
19.05 Amintiri din secolul 20
19.10 Sunset Beach (s, ep. 563)
20.00 Jurnal. Știrea zilei. Sport. Meteo
20.55 Mâna care împinge leagănul (thriller SUA 

’92)
22.45 Jurnalul de noapte

Joi 4 noiembrie
9.00 TVR lași
11.00 TVR Cluj-Napoca 
12.00 Lumea dansului (s) 
13.00TVR Cluj-Napoca 
13.00 TVR Timișoara

14.00 Jurnal
14.15 CiberFan
14.30 Destinul unei națiuni 
15.00 Conviețuiri (mag.)
17.25 Casa mea
18.05 Jumătatea ta (cs) 
19.00 Avanpremieră Știri 
19.05 Amintiri din secolul 20
19.10 Sunset Beach (s) 

20.00 Jurnal. Sport. Meteo
20.50 Moștenirea (s, ep. 4)
21.40 Fotbal Cupa UEFA, turul II, manșa 2: West 

Ham United - Steaua București (d)
23.50 Jurnalul de noapte

Vineri 5 noiembrie
9.00 TVR lași
11.00 TVR Cluj-Napoca.
12.00 Rock la miezul nopții (r)
13.00 TVR Timișoara
14.15 CiberFan
14.30 Tribuna partidelor parlamentare
15.00 Scena
15.30 Emisiunea în limba germană
17.30 Cuvânt pentru necuvântătoare
18.05 Jumătatea ta (cs)
19.00 Avanpremieră Știri
19.05 Amintiri din secolul 20
19.10 Sunset Beach (s, ep. 565)
20.00 Jurnal. Știrea zilei. Sport. Meteo
20.55 Doi băieți, o fată și o pizzerie (s, ep. 6)
21.55 Culise (mag.)
23.30 Jurnalul de noapte

Luni 1 noiembrie
12.00 Documentar
12.50 Din albumul celor mai frumoase melodii 

populare
13.10 Mistere și minuni (do)
14.00 Conviețuiri
15.00 Delfi și prietenii săi (d.a)
15.50 Obsesia (s)
16.35 Santa Barbara (s)
17.20 Pelerinaje
17.50 Documentar
19.00 Bijuterii muzicale
19.40 Mapamond
20.10 Film românesc
21.55 Fotbal Meci din Campionatul Angliei (d)

Marți 2 noiembrie
8.50 Bzzz! Un super-magazin pentru copii... mai 

mari!
10.15 Limbi străine. Engleză
10.40 O familie ciudată (s)
11.10 Familia Simpson (s)
12.00 Față în față cu autorul
13.00 Un cântec, o glumă...
13.10 Mistere și minuni (do)
14.00 Conviețuiri (mag.)
15.00 Delfi și prietenii săi (d.a)
15.50 Un cântec, o glumă...
16.00 Obsesia (s)
16.45 Santa Barbara (s)
17.30 Tribuna partidelor parlamentare
17.55 Documentar
19.05 Autograf muzical
19.30 Universul cunoașterii
23.15 Preotul și cărciumărița (r)

Miercuri 3 noiembrie
8.50 Tip-Top, Mini-Top
10.15 Limbi străine. Franceză
10.40 O familie ciudată (s)
11.10 Familia Simpson (s)

12.00 Ultimul tren
13.00 Un cântec, o glumă...
13.10 Mistere și minuni (do) 
14.00 Emisiune în limba maghiară 
15.00 Delfi și prietenii săi (d.a)
15.50 Un cântec, o glumă...
16.00 Obsesia (s)
16.45 Santa Barbara (s)

17.30 Tradiții
18.00 Documentar
19.10 Tinere talente (p. XIII)
20.10 Film artistic: Filip cel bun
21.40 Documentar
22.55 Marea schimbătoare (r)

Joi 4 noiembrie
8.50 Ivan Turbincă (p. II)
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
15.00 Delfi și prietenii săi (d.a)
15.50 Un cântec, o glumă...
16.00 Obsesia (s)
16.45 Santa Barbara (s)
18.00 Documentar
19.10 Marile voci negre americane (p. III)
19.55 Videoclipuri
20.10 Cinematograful de artă: film artistic
21.30 De la lume adunate...
23.45 în compania vedetelor: Clive James (do)

Vineri 5 noiembrie
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)
15.50 Un cântec, o glumă...
16.00 Obsesia (s)
16.45 Santa Barbara (s)
17.30 Tribuna partidelor parlamentare
18.00 Cinematograful vremii noastre
19.15 Galeria marilor interpreți
19.45 Videoclipuri
22.00 Lumea sportului
22.45 Infidelități (s, ep. 6)

Luni 1 noiembrie
10.00 Știri
10.10 Colivia de aur (s)
11.00 Explozia magică (co. SUA 1990)
13.00 Știrile amiezii
13.15 Viitorul începe azi (s)
14.00 Decepții (s)
15.00 Luz Maria (s, ep. 129, 130)
17.00 Știri
17.25 Dragoste și speranță (s, ep. 11, 12)
19.00 Observator
20.00 Pericol iminent (s, ep. 52)
20.50 Dublă identitate (s, ep. 9)
21.40 Prezentul simplu
22.00 Observator
22.30 Marius Tucă Show

Marți 2 noiembrie
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 Decepții (s)
15.00 Luz Maria.țs, ep. 131.

132)
17.00 Știri
17.25 Dragoste și speranță (s, ep. 13, 14)
19.00 Observator
20.00 Dincolo de aparențe (thriller SUA 1998)
22.30 Observator
23.00 Marius Tucă Show

Miercuri 3 noiembrie
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 Decepții (s)
15.00 Luz Maria (s, ep. 133, 134)
17.00 Știri
17.25 Dragoste și speranță (s, ep. 15, 16)
19.00 Observator
20.00 American Kickboxer (f.a. SUA 1998)
22.00 Observator
22.30 Marius Tucă Show

Joi 4 noiembrie
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 Decepții (s)
15.00 Luz Maria (s, ep. 135, 136)
17.00 Știri
17.25 Dragoste și speranță (s, ep. 17, 18)
19.00 Observator
20.00 VIP (s, ep. 10)
20.50 Air America (s, ep. 10)
21.40 Brigada mobilă
22.00 Observator
22.30 Marius Tucă Show
00.00 Minutul Zero

Vineri 5 noiembrie
8.00 Dimineața devreme
10.00 Știri
10.15 Colivia de aur (s)
11.00 Rivalitate în lumea modei (f. Australia

1997, p. I)
13.00 Știrile amiezii
13.15 Viitorul începe azi (s)
14.00 Fotbal Divizia A Ursus: Oțelul - FC Argeș 

(d)
16.00 Luz Maria (s, ep. 137)
17.00 Știri
17.25 Dragoste și speranță (s, ep. 19, 20)
19.00 Observator
20.00 Văduva neagră (dramă SUA 1994)
22.00 Observator
22.30 Vitamina V - Veselie: „Clanul Popeștilor
23.00 Colecția Jackie Chan: spiritele templului

Luni 1 noiembrie
7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău! (mag. 

matinal)
10.00 Tânăr și neliniștit (r)
10.45 Monstrul din Loch Ness (r)
12.30 Royal Canadian Air Force (s, ep. 21)
13.50 Ani de liceu (s, ep. 41)
14.15 Miracolul tinereții (s)
14.45 Familia Bundy (s)
15.15 Miami Sands (s, ep. 3)
16.00 Tânăr și neliniștit (s, ep.

866)
17.00 Știrile PRO TV
17.30 Rosalinda (s, ep. 52, 53)
19.30 Știrile PRO TV
20.30 Albii nu știu să sară (co.

SUA 1992)
22.25 Știrile PRO TV
22.30 Chestiunea zilei

Marți 2 noiembrie
7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău! (mag. 

matinal)
10.00 Tânăr și neliniștit (r)
10.45 Stai, sau trage mama! (r)
12.30 Royal Canadian Air Force (s, ep. 22)
13.50 Ani de liceu (s, ep. 42)
14.15 Miracolul tinereții (s)
14.45 Familia Bundy (s)
15.15 Miami Sands (s, ep. 4)
16.00 Tânăr și neliniștit (s, ep. 866)
17.00 Știrile PRO TV
17.30 Rosalinda (s, ep. 54, 55)
19.30 Știrile PRO TV
20.30 Melrose Place (s, ep.150)
21.20 Chestiunea zilei
21.30 Fotbal Liga Campionilor (d)
23.30 Chestiunea zilei

Miercuri 3 noiembrie
7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău! (mag. 

matinal)
10.00 Tânăr și neliniștit (r)
10.45 Doctor în Alaska (r)
12.30 Royal Canadian Air Force (s, ep. 23)
13.50 Ani de liceu (s, ep. 43)
14.15 Miracolul tinereții (s)
14.45 Familia Bundy (s)
15.15 Miami Sands (s, ep. 5)
16.00 Tânăr și neliniștit (s)
17.00 Știrile PRO TV
17.30 Rosalinda (s, ep. 56, 57)
19.30 Știrile PRO TV
20.30 Walker, polițist texan (s, ep.19)
21.20 Chestiunea zilei
21.30 Fotbal Liga Campionilor
23.30 Chestiunea zilei

Joi 4 noiembrie
7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău! (mag. 

matinal)
10.00 Tânăr și neliniștit (r)
10.50 Sophie and the Moonhanger (dramă SUA 

1995)
12.30 Royal Canadian Air Force (s, ep. 24)
12.55 Știrile PRO TV
14.15 Miracolul tinereții (s)
14.45 Familia Bundy (s)
15.15 Miami Sands (s, ep. 6)
16.00 Tânăr și neliniștit (s, ep. 866)
17.00 Știrile PRO TV
17.30 Rosalinda (s, ep. 58, 59)
19.30 Știrile PRO TV
20.30 Arca lui Noe (dramă, SUA 1998, p. I)
22.25 Știrile PRO TV
22.30 Chestiunea zilei

Vineri 5 noiembrie
7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău! (mag. 

matinal)
10.00 Tânăr și neliniștit (r)
10.45 Arca lui Noe (r)
12.30 Royal Canadian Air Force (s, ep. 25)
13.50 Ani de liceu (s, ep. 45)
14.15 Miracolul tinereții (s)
14.45 Familia Bundy (s)
15.15 Miami Sands (s, ep. 7)

16.00 Tânăr și neliniștit (s)
17.00 Știrile PRO TV
17.30 Rosalinda (s, ep. 60)
19.30 Știrile PRO TV
20.30 Dosarele X (s, ep. 128)
21.30 Profiler - psihologia crimei 

(s, ep. 10)
22.25 Știrile PRO TV

22.30 Chestiunea zilei
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TELE 7 ABC

Luni 1 noiembrie
7.00 Karaoke Show (r)
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 Celebri și bogați (s)
17.15 Nadine Show
18.00 Știri. Sport. Meteo
19.00 Românie, Românie...
19.15 Karaoke Show
20.00 Dosarele Y
21.00 Film serial
22.15 Știri
22.45 Revista presei
23.00 Politica de mâine

Marți 2 noiembrie
7.00 Karaoke Show (r) 
8.00 Dimineața cu Prima 
12.00 Nadine Show (r) 

13.00 Politica de mâine
15.00 Viața în direct
16.00 Știri
16.15 Celebri și bogați (s)
17.15 Nadine Show
18.00 Știri. Sport. Meteo 
19.00 Românie, Românie...

19.15 Karaoke Show 
20.00 Film artistic: Grace Kelly 
22.00 Românie, Românie...
22.45 Revista presei
23.00 Politica de mâine

Miercuri 3 noiembrie
7.00 Karaoke Show (r) 
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 Celebri și bogați (s)
17.15 Nadine Show 
18.00 Știri. Sport. Meteo 
19.00 Românie, Românie...
19.15 Karaoke Show 
20.00 Comisarul Rex (s) 
21.00 CI5: Profesioniștii (s)
22.15 Știri
23.00 Politica de mâine

Joi 4 noiembrie
7.00 Karaoke Show (r)
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 Celebri și bogați (s)
17.15 Nadine Show
18.00 Știri. Sport. Meteo 
19.00 Românie, Românie...

19.15 Karaoke Show 
20.00 Film artistic: American Gigolo
21.30 Apel de urgență
22.00 Românie, Românie...
22.45 Revista presei
23.00 Politica de mâine

Vineri 5. noiembrie
7.00 Karaoke Show (r)
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 Celebri și bogați (s)
17.15 Nadine Show
18.00 Știri. Sport. Meteo
19.00 Românie, Românie...
19.15 Karaoke Show
20.00 Alegeți filmul
21.30 Real TV
22.00 Românie, Românie...

Luni 1 noiembrie
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)
18.20 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 Noaptea groazei (co. horror SUA 

1985)
00.30 Surorile (s)

Marți 2 noiembrie
7.00 -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)
18.20 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 Charleston (co. Italia 1978)
01.00 Surorile (s)

Miercuri 3 noiembrie
7.00 -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)

18.20 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 Ultimul joc (dramă SUA 1988)
00.30 Surorile (s)

Joi 4 noiembrie
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)
18.20 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: Sărutul care ucide (f. p. 

SUA 1993)
00.45 Surorile (s)

Vineri 5 noiembrie
7.00 -12.35 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 Dantela I (dramă SUA '84, p. I)

Luni 1 noiembrie
7.10 Bună dimineața, România 
9.00 Forța destinului (r)
10.00 Știri
11.30 Rendez-vous la Tele 7 (d)
12.30 Documentar (s) 
13.00 Ora unu a venit (r) 
15.00 Știri
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 
21.00 Dintre sute de ziare 
22.00 Dincolo de stadion

Marți 2 noiembrie
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
21.00 Dintre sute de ziare
22.00 Cutia Pandorei
22.45 24 din 24

Miercuri 3 noiembrie
7.10 Bună dimineața, România 
9.00 Lou Grant (r)
10.00 Știri
11.15 Cutia Pandorei (r) 
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
21.00 Dintre sute de ziare
22.30 Antistatic
23.00 Derrick (s)

Joi 4 noiembrie
7.10 Bună dimineața, România 
9.00 Lou Grant (r)
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
16.30 O singură viață (s)
17.30 Documentar
18.10 Lou Grant (s) 
19.00 Secția de poliție (s) 
20.00 Actualitatea
21.00 Dintre sute de ziare
20.30 Documentar
22.00 Linia întâi

Vineri 5 noiembrie
7.10 Bună Dimineața, România 
9.00 Lou Grant (r)
10.00 Știri
11.10 Secția de poliție (r)
12.00 Linia întâi (r)
13.30 Documentar
14.00 Medici la datorie (s)
15.00 Știri
16.30 O singură viață (s)
17.30 Documentar
18.10 Lou Grant (s)
19.00 Secția de poliție (s) 
20.00 Actualitatea
20.30 Documentar
21.00 Dintre sute de ziare
22.00 Lumea în „Clipa 2000"

Luni 1 noiembrie
10.00 Michael (co. romantică SUA 1996)
11.45 Pact cu diavolul (dramă SUA 1997)
14.15 Păzind-o pe Tess (co. SUA 1994)
15.45 Philadelphia (dramă SUA 1993)
17.45 Dragă, am micșorat copiii! (s)
18.30 Othello (dramă SUA 1996)
20.30 Filmul lui Goofy (f. animație SUA 

1995)
21.45 Totul despre sex (s)
22.15 Copacul (f. SUA 1999)
23.45 2 zile în Los Angeles (f.a. SUA 1996)
01.30 Jurnalul Pantofului Roșu (s)

Marți 2 noiembrie
10.00 Alergătoarea (dramă SUA 1997)
11.30 Războinicul de pe str. Waverly (f.a 

SUA 1997)
13.15 Aventură de-o noapte (dramă SUA 

’97)
15.00 Ape ostile (thriller 

Franța/Germania/Anglia/ 
SUA 1997)
16.30 Puterea (thriller SUA

1997)
17.15 Beverly Hills Ninja

(co. SUA 1997)
18.30 Cocoșatul (f.a. Franța/ltalia/ 

Germania 1997)
20.30 Pericol iminent (thriller SUA 1994)
22.45 Shine (f. biogr. Australia 1996)
0.30 Oxigen (thriller SUA 1999)

Miercuri 3 noiembrie
10.00 Un pisoi la Hollywood (f. animație 

SUA 1997)
11.15 Mr. Jones (dramă romantică SUA 

1993)
13.15 Departe de casă (thriller SUA 1989)
14.45 Răsărit de soare (thriller SUA 1993)
17.00 Nouă luni (co. SUA ’95)
18.45 Turbulențe (thriller SUA 1996)
20.30 Șantaj (thriller SUA 1995)
22.15 Stargate SG-1 (s)
23.00 Joc murdar (dramă SUA 1997)
0.30 Dependenți de dragoste (co. 

romantică SUA 1997)

Joi 4 noiembrie
10.00 Glorie și onoare 

(dramă SUA 1997)
11.30 Meciul secolului (f. 

animație SUA 1996)
13.00 Dragi concetățeni 

(co. SUA 1996)
14.45 Picasso,artist și de

mon (dramă biogr. SUA 1996)
16.45 Nume de cod: Y2K (thriller SUA 

1999)
18.30 Ed Wood (f. biogr. SUA 1994)
20.30 Vocile (dramă SUA ’95)
22.00 Părțile intime (f. biogr. SUA 1996)
23.45 Guvernanta (dramă SUA 1998)
01.45 Jurnalul Pantofului Roșu (s)

Vineri 5 noiembrie
10.00 Dragă, am micșorat copiii! (s)
10.45 Operațiunea Delta Force 2 (f.a. SUA 

1997)
12.30 Alaska (f.a. SUA 1996)
14.15 Războinicii stelari (s)
14.45 în vizorul Mafiei (thriller SUA 1996)

16.15 Cine știe câștigă (dramă SUA 1994)
18.30 Totul despre sex (s)
19.00 Despărțirea (co. SUA 1994)
20.30 Selena (dramă SUA 1997)
22.45 Concert Janet Jackson: The Velvet 

Rope
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"Să lucrezi cu
Hori, între 

Hori,,."
Fiind specialistă în horti

cultura. dna Solia Ferdeș din 
Orățtie a lucrat o viață cu florile 
și spațiile verzi din oraș. Chiar 
și acum, cănd statutul de pen
sionară i-ar permite să se odih
nească. dumneaei continuă să 
lucreze în același domeniu. în 

I992 și-a lăcut propria iirmă, 
câștigând licitația organizată 
de primăria orașului pentru 
preluarea întreținerii și amena

Ghici, cine 
sună la ușă?

4 Orice copil ce se naște sub soare ne vestește că y 
! Dumnezeu nu și-a pierdut încă încrederea în om.

(Tagore) \ 
• 4 Ce nu poate face femeia înțeleaptă în această lume, ea
.care este capabilă să dea naștere chiar și unei ființe umane? \ 

Fără să vrea, oamenii se prosternă plini de adorație în fața acestei 
, fericite calități de mamă spre a-i cere sprijinul și binecuvântarea. \

(Yesudian)

/
/ Maxime

jării parcurilor și scuarurilor din 
localitate, o activitate vastă care 
depinde însă mult și de posi
bilitățile financiare ale primă
riei. în cadrul firmei - SC Flori- 
mex - are angajați câțiva mun
citori. care se ocupă efectiv de 
curățenia și buna întreținere a 
zonelor florale și cu iarbă din 
oraș. în cele două florării ale 

societății se fac reușite aranja
mente din flori naturale și artifi
ciale, salariatele beneficiind de 
îndrumarea dnei Ferdeș. care 
zeci de ani a amplasat ori a 
aranjat florile și ornamentele 
astfel încât să facă bucuriile 
semenilor mai pline, ori sufe
rințele mai ușor de suportat.

"în tot ce am făcut - spunea 

- am avut alături copiii, care m- 
au ajutat mult. Băiatul este 
directorul firmei, iar fiica mea 
vânzătoare intr-unui din maga
zinele de florărie. De fapt sunt 
amândoi căsătoriți și au, la 
rândul lor. copii. Sunt bunică. 
Ei. copiii și nepoții, sunt bucu
ria mea, iar in muncă îmi gă
sesc adesea refugiul, căci soțul 
meu s-a stins din viață în urmă 
cu 17 ani. De atunci m-am dedi
cat muncii și vieții copiilor 
mei".

Se simte atrasă de propria 
activitate, de coloritul și cati
feaua florilor parfumate, căci ce 
poate fi mai frumos decât să 
lucrezi cu flori. între flori, să ai 
conștiința că ai o contribuție de 
seamă la aspectul îngrijit, pri
menit al străzilor ori al cartie
relor urbei. Suferă, este indig
nată când nu toată lumea 
acordă atenție curățeniei, cănd 
nu este prețuită o activitate care 
presupune costuri bănești și 
eforturi mari. “Din păcate - afir
ma dna Ferdeș - nu există res
pect pentru efortul celor care 
creează frumosul. Cred că ar 
trebui să se facă mai mult 
pentru educația civică a locui
torilor. Ar trebui să ținem mai 
mult la chipul orașului nostru. 
Sb investește destul de mult 
pentru aspectul îngrijit, dar nu 
toată lumea înțelege că are 
datoria să îl mențină".

Aveam ca interlocutoare, 
cum am văzut, o persoană care 
ține la orașul in care trăiește, 
de care o leagă anii tinereții și 
întemeierii căsniciei, dar și 
urmașii. Strădania continuă 
pentru primenirea spațiilor 
verzi, migala și răbdarea cu 
care pune florile una lângă 
alta, astfel încât aranjamentul 
final să aducă in sufletele se
menilor afecțiune ori să le di
minueze durerea la dispariția 
cuiva apropiat, au devenit pen
tru dumneaei obișnuință.

Așa cum spunea, când se află 
in preajmă florilor, oricât ar fi de 
supărată dă totul uitării, liniștea și 
clipa de bucurie luând locul ori
cărui simțământ apăsător.

Estera SÎNA
■______________________________

Tânăra a sunat, gazda a deschis și, înainte de 
a întreba ce dorește, vizitatoarea s-a prezentat: 
“Sunt Geanina. Aveți posibilitatea să câștigați 
această frumoasă lenjerie de pat, creponată, doar 
dacă ghiciți care e prețul ei real, între 360 și 390 
mu lei.”

- Dar n-am posibilități materiale și nici nu am 
nevoie de...

- Nu e nevoie de posibilități materiale - a 
intervenit vizitatoarea. Tre
buie doar să ghiciți costul 
exact și “set”-ul e al dv.

I-a pus pe brațe pache
tul, continuând cu o retorică 
ce nu putea fi întreruptă. 
Gazda dorea să-i spună că
o asemenea lenjerie de pat a cumpărat recent de 
la doi vânzători ambulanți cu suma de 100.000 lei 
(aceștia ceruseră, inițial, 180.000 lei și dintr-o dată 
au coborât prețul la 100.000 lei, argumentând că 
se grăbesc la tren). Dar n-a avut spor să-i 
întrerupă logoreea, în care se strecura ca un 
laitmotiv îndemnul “spuneți, spuneți repede un preț 
între 360 și 390 mii lei!”

- Păi, 370 mii - a îngăimat gazda.
- Ați câștigat! Și pentru aceasta primiți un 

cadou, anume pentru dv. - iată, acest “rotisor” 
practic (o farfurie prinsă între două clame). Și 
pentru că ați ghicit exact costul lenjeriei mai primiți 
această savonicră cu picptari și pahar pentru voiaj 
și tot pentru dv această farfurioară din inox.

Gazda o privea înmărmurită, ținând pe brațe 
maldărul de daruri.

“Nu vă mirați! Nu vă costă decât transportul 
și...” (a mai zis ceva, ce gazda n-a reținut). Deci 
în total îmi dați doar 200 mii lei.” Femeia intră în 
apartament, lăsă “darurile” pe o măsuță, scoase 
din sertarul (în care își pusese cu o zi în urmă 
pensia) 2Q0.000 lei și-i dădu Geaninei.

De atunci, gazda umblă ca buimacă. Cei 
200.000 lei erau pentru achitarea taxelor lunare la 
telefon, energie electrică... De la cine să ceară? 

Toată viața s-a descurcat 
cum a putut, fără împru
muturi. Când se uită spre 
lenjeria de pat (pe pa
chetul căreia scrie în I. 
maghiară: l față de pla
pumă, l față de pernă

mare, l față de pernă mică) i se face negru 
înaintea ochilor. Pentru că cealaltă lenjerie, 
cumpărată de la vânzătorii ambulanți cu 100.000 
lei, conține și cearșaf de pat, și două fețe mari de 
pernă.

De câteva zile, pensionara colindă maga
zinele Devei. S-a documentat. Lenjeria și celelalte 
articole costă - toate la un loc - cca 140 - 150.000 
lei! “Cum am putut fi așa naivă? Cum m-a dus de 
nas, în câteva minute, o fetișcană, care-și spune 
Geanina? - își reproșează, cu tristețe și năduf, 
pensionara. Ce să fac, la anii mei, cu “cadourile” 
pe care am dat aproape o jumătate din pensie? 
Doamnelor, suratelor - vă roagă o octogenară! 
Nu vă lăsați înșelate de logoreea unor distribuitori 
de... minciuni!”

Lucia LICIU

Grupul Școlar Industrial Material Rulant Simeria -atelierul de lăcătușerie; 
între viitorii specialiști vor fi și fete

Foto: Traian MÂNU
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- %

Curele cu sucuri 
naturale (I)

Sucurile naturale sunt foarte sănătoase. Cele 
de fructe purifică organismul și nu trebuie con
sumate împreună (la aceeași masă) cu alimente 
cu amidon (pâine, făinoase, dulciuri). Fructele 
trebuie să fie mature. Sucurile de legume sunt 
regeneratoare și îmbunătățesc metabolismul, 
conțin aminoacizi, minerale, săruri, enzime și 
vitamine dacă se folosesc proaspete, crude, fără 
conservanți și corect extrase (din legume).

Aceste sucuri sunt bune ca un supliment în 
alimentația oricui, chiar (sau mai ales) a celor ce 
nu (in o dietă anume. E recomandabil să se 
consume pe stomacul gol. Sucurile de fructe se 
combină doar între ele, cele de legume la fel, dar 
nu fructe cu legume. Sunt mai bune sucurile 
decât fructele sau legumele consumate crude 
(negătite), pentru că ele sunt asimilate rapid (in 
10-15 minute); pentru digerarea lor nu se con
sumă energie.

Mai trebuie știut că sucurile trebuie bine 
stoarse (să nu conțină și pulpă de fructe ori 
legume). în acest sens sunt eficiente storcă
toarele electrice. Vasele folosite trebuie să fie 
curățite și igienizate. Sucurile se consumă 
imediat după preparare.

în cazul adoptării unui regim de crudități pot 
apărea diverse neplăceri, dar asta nu înseamnă 
că regimul ne face rău. Este o reacție firească a 
organismului, iar pentru a atenua efectele nedo
rite trecerea se poate face treptat, păstrând în 
alimentația noastră masa de prânz gătită (exclu
zând sau reducând prăjelile, grăsimile și pro
dusele cu amidon). în numerele viitoare ale 
paginii vom aminti câteva sucuri sau combinații 
de sucuri recomandate de yoghini în cure de 
dezintoxicare, de regenerare sau chiar de tratare 
a unor afecțiuni, (va urma)

®®WUMAK
Ciuperci cu praz. 1 kg

“ ciuperci proaspete, 100 ml ulei, 50 
ml vin, 500 g praz, 100 g lămâie, o legătură 
de pătrunjel, sare și piper. Prazul spălat, tăiat 
feliuțe, se călește în ulei. Ciupercile curățate, 
spălate și tăiate fâșii subțiri se adaugă la 
praz și se călesc împreună. Se potrivește 
gustul de sare, se pune piper și jumătate din 
verdeața tocată fin. Se stinge cu vinul 
amestecat cu zeama de lămâie și se lasă să 
fiarbă la foc domol. La nevoie se poate 
adăuga din când în când câte puțină apă. 
Când ciupercile sunt gata se așază pe un 
platou, se presară cu restul de verdeață și se 
decorează platoul cu felii subțiri de lămâie. 
Se servesc reci.

_ Ciorbă de fasole verde. 500 g
fasole verde, 100 g ceapă, 100 g 

morcovi, 100 g (elină, 50 g pătrunjel, 
50 ml ulei, 100 g ardei gras, 250 g roșii, pă
trunjel verde, leuștean, lămâie, oțet, sare. 
Zarzavatul tăiat julien sau rondele se pune la 
fiert în apă cu sare. Ceapa tocată mărunt se 
călește în ulei și se adaugă la zarzavat. Ardeii 
cubulețe, fasolea bucăți și roșiile (fără coajă și 
semințe) cuburi se pun în ciorbă. Când sunt fierte 
se potrivește gustul cu sare și oțet sau zeamă de 
lămâie și se adaugă verdeața tocată mărunt.

_ Friptură de pui. Carnea de pui
curățată, spălată, ștearsă cu un șer

vet și sărată se prăjește în grăsime 
încinsă. Când e gata se scoate și în grăsimea 
rămasă se călește puțină făină, se stinge cu 
bulion de roșii, usturoi pisat, cimbru și piper. 
După câteva clocote se pune puțin vin alb și 
se mai fierbe puțin, apoi se strecoară. Friptura 
și sosul aferent se servesc cu cartofi natur.

/ 8 Cel ce privește femeia doar cu ochii poftei vulgare, nu a
depășit încă stadiul grosolăniei. Doar cel ce vede în ea și mama, » 

f s-a ridicat de la starea animală și umană la planul divin.
(Yesudian) y 

/ d Doar ochii bărbatului care sunt puri pot vedea în femeie,
prin transfigurare, mama eternă. Și doar atunci ea își revarsă \ 

/ spontan fericirea și grația asupra lui.
(Yesudian) \ 

f Mama este o binecuvântare și un sprijin pentru orice om
.aflat la ananghie. Cine are o mamă, are un protector puternic, \ 
' cine n-o are, este lipsit de protecția ei fără egal.
I (Mahabharata) \

♦ ♦♦

El Despre celebrul pic
tor francez Marc Chagall se 
povestește că el n-a putut-o 
nici măcar săruta pe proas
păta sa soție Bela, fiind pur și 
simplu răpit din patul nupțial 
de către ... frații săi. Este 
vorba despre un străvechi 
obicei al evreilor ruși, con
form căruia prima noapte 
aparține numai gândului...

El Când, ajuns și el în 
mult visata noapte a nunții 
(era 9 martie 1796), Napo
leon a intrat în budoarul tapi
sat într-un negru amețitor și 
inundat de oglinzi al Jose- 
phinei, în mătăsurile patului I- 
a întâmpinat Fortune, mopsul 
madamei, și nu oricum, ci 
mușcându-l cu nădejde de 
picior.

El Nu mai puțin nemul
țumit trebuie să fi fost și Lev 
Tolstoi, căci iată ce-și nota el 
în jurnal după noaptea nunții: 
“A fost îngrozitor!” Se pare 
totuși că ulterior lucrurile s-au 
mai schimbat, căci Sonia i-a 
născut opt copii.

El Dictată de obscure 
interese de stat, căsătoria

d
anticei Cleopatra i-a prilejuit 
celebrei regine o noapte a 
nunții încă și mai tulbure: 
mirele era nu doar propriul ei 
frate, ci și... impotent.

El Cea mai dramatică 
experiență în domeniu pare a 
aparține însă lui Adolf Hitler. 
La 29 aprilie 1945, în jurul 
orei 1 noaptea, sinistrul 
Fuhrer și-a celebrat căsăto
ria cu Eva Braun în buncărul 
fatal, în prezența celorlalți 
capi ai hidrei, cu vin și gus
tări. Trei ore mai târziu, "fe
ricita" pereche pășea în ca
mera special rezervată, iar 
după alte 16, mireasa se 
otrăvea și mirele se împușca. 
Se pare însă că nu din vina 
nopții nunții...

El La rândul său, Lenin 
și-a cunoscut viitoarea con
soartă (Nadejda Krupskaia) și 
s-a îndrăgostit de ea în timpul 
detenției sale siberiene, 
astfel că mirii și-au petrecut 
noaptea nunții în celule 
separate, transmițându-și 
doar urări conspirative scrise 
cu ... lapte.

Grupaj de llie LEAHU

Buna cuviință oriunde și 
oricând

Dacă suntem invitați să 
ne petrecem câteva zile în 
casa unor prieteni, trebuie 
să ținem seama de câteva 
recomandări care să facă 
plăcută șederea. Durata șe
derii să fie cât mai redusă 
posibil, de comun acord cu

cu gazda sunt foarte prie
tenești, nu trebuie să se abu
zeze; să nu se ocupe baia 
ore în șir, să nu dea drumul 
la radio la maximum la ore 
nepotrivite, să nu strâmbe 
din nas dacă ceva nu e în 
regulă, fiind preferabilă o

Când suntem în casa 
unor prieteni, ca 

oaspeți
gazdele, care altfel se pot 
considera ofensate. Apoi tre
buie instituit un climat de 
toleranță reciprocă. Pentru 
aceasta trebuie știute câ
teva reguli: musafirii să res
pecte un program minimal 
(ora mesei, a dormitului 
etc.); să păstreze curățenie 
în spațiul ce li s-a rezervat, 
să nu tulbure liniștea gaz
delor, să nu le impună pro
priul program (dar nici vice
versa); să aibă un compor
tament corect și discret; să 
participe, dacă gazdele ac
ceptă, 'a unele dintre cheltu
ielile casei; să o ajute pe 
gazdă la bucătărie, cumpă- 
râturi etc.; chiar dacă relațiile

discuție sinceră; să nu dea 
telefoane în alte localități de 
la telefonul gazdei:

Și gazdelor le revin 
anumite obligații: să le 
ofere musafirilor pe cât po
sibil camera cea mai bună; 
să schimbe lenjeria cu una 
nefolosită; să respecte li
bertatea de program a oas
peților; să nu profite de 
amabilitatea oaspetelui ca
re se oferă să facă anumite 
treburi în casă sau cum
părături, transformându-l 
într-un fel de servitor. Le
gea nescrisă a ospeției 
cere să se manifeste față 
de musafiri maximum de 
solicitudine.



28 OCTOMBRIE 1999 Cuvântul liber

214570,220676(6130)
• Vând microbuz Mer

cedes 207, Diesel, 16 locuri,

VÂNZĂRI 
CUMPĂRĂRI

• Vând foarte convenabil 
casă și grădină, 0,40 ha, 
apă, gaz, în Șoimuș, nr. 86. 
Tel. 058/871729 (6097)

• Vând casă și grădină 
mare, 1600 mp, Deva, str. 
Grigorescu, 33, tel. 216241, 
adecvat privatizării , pentru 
garaje, ateliere, depozite. 
(6126)

• Vând apartament 3 
camere și casă, Orăștie, tel. 
247371(3709)

• Vând urgent casă cu 
grădină și Dacia 1310, 
Bîrcea Mare, nr. 30 sau tel. 
620487.(6166)

• Vând casă mare, garaj, 
grădină, Simeria, Teilor, 63, 
cu ieșire și în str. Aurel 
Vlaicu, tel. 066/112992, 
după ora 15. (6165)

• Vând urgent casă nouă, 
preț convenabil, localitatea 
Beriu, nr. 90, Trufaș Dumitru. 
(6163)

• Vând garsonieră, par
ter, Geoagiu Băi, zonă 
centrală. Informații tel. 054/ 
247919(7714)

• Vând apartament 2 
camere, parter, zonă cen
trală, posibilități privatizare, 
tel. 242119 (7713)

• Vând casă, șură, gră
dină, Curechiu, comuna 
Bucureșci, tel. 650917, 
655229 (8329)

înmatriculat cu CI, omologat 
maxi-taxi, preț 5600 DM, tel. 
054/211856(6125)

• Vând urgent Renault 19 
T Diesel, 1989, persoană 
fizică. Tel. 094/817578,054/ 
651626, seara. (8327)

• Vând Peugeot 309 Die
sel, an fabricație 1992, 
înmatriculat pe firmă, preț 
8500 DM, negociabil. Infor
mații la tel. 212212, după 
ora 18. (7699)

• Vând tractor U 445, 
incomplet, 12.500.000, U 
650, în funcționare, 37 
milioane, tel. 624394 (8125)

• Vând Renault 19, Cha- 
made, an fabricație 92, 
1398 cmc, înmatriculat, preț 
negociabil. Informații tel. 
223701,092/258124 (6712)

• Cumpăr Ford Sierra 
Diesel, neînmatriculat, 
eventual lovit, motor stare 
de funcționare. Tel. 092/ 
335166,217924(6120)

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

• Vând, decodez și
repar celulare GSM, ieftin 
și pe loc. Tel. 094/859958. 
(6154)__________________

• Vând țuică de prune, 3^ 
grade, 25 000 lei/litru, tel. 
092/403869(7194)

• Vând armă vânătoare IJ 
BOC, cal. 12 și armă tir 5,6 
mm, satLeșnic, nr. 16. (8124)

• Vând 5 tone de porumb
știuleți. Informații tel. 626910 
(6127)________

•Vând calculator 686/300
- 5,8 milioane și K 6/400 - 
8,7 milioane. Garanție un an. 
Cumpăr hard discuri 50d M- 
2 G, tel. 092/737813. (7213)

• Cumpăr societate SRL 
cu activitate pe ultimele 6 
luni. Tel. 094/794058, 054/ 
730997(6937)

ECOURI LA CONGRESUL 
NATIONAL RE SPEOLOGIE

Dacă aventurierii și geografii au explorat și cutreierat 
pământul până în cele mai izolate colțuri ale sale, lumea 
subterană a rămas și va rămâne încă o enigmă. De acest 
domeniu se ocupă speologia, știința care are ca obiect 
studiul complex al peșterilor, hăurilor și paradisurllor 
subterane. în ultimele decenii, această știință a cunoscut 
o dezvoltare tot mai mare, perfecționându-și continuu în 
primul rând tehnica și metodologia de explorare.

La ediția a V-a a Congresului Național de Speologie, 
desfășurat în perioada 22-26 septembrie în stațiunea 
Geoagiu Băi, au participat aproape 200 de speologi din 
toată țara. Congresul a fost organizat de Federația 
Română de Speologie, prin Clubul Speologilor “Proteus" 
din Hunedoara, și de Comisia Română de Speologie 
Sportivă. Bine organizat pe zile șl ore, Congresul s-a 
bucurat imediat de o reacție favorabilă în rândul speo
logilor. Bilanțul arată că în ultimii ani cluburile de 
speologie (asociații non profit) au cucerit sute de kilo
metri de galerii și arene, făcând cele mai neobișnuite 
descoperiri științifice. în toți acești ani, speologii și-au 
perfecționat metodele și tehnicile de explorare, sporind 
eficiența și securitatea, învățând mereu din greșeli. 
Stăpâni pe forțele lor fizice și intelectuale, speologii luptă 
necontenit pentru cunoașterea, conservarea și pro
tejarea paradisurilor subterane. Dacă la început pentru 
mulți dintre ei explorarea peșterilor a fost aventură sau 
curiozitate, în prezent a devenit pasiune și investigare 
științifică. Răsplata'efortului și a riscului sunt desco
peririle științifice interesând geologia, mineralogia, 
biologia, arheologia, obținute cu trudă și sacrificiu după 
îndelungate căutări.

Clubul de speologie “Proteus", după cum menționam 
principalul pion în organizarea Congresului Național de 
Speologie Geoagiu '99 (calitate ce se cuvine apreciată), 
s-a înființat în anul 1977, dar a dobândit personalitate 
juridică abia în 1996. De atunci, speologii de la “Proteus" 
au descoperit până în prezent aproximativ 400 de peșteri 
și arene în diferite zone ale țării (Munții Poiana Ruscă, 
Metaliferi, Șurianu, Trăscău, Căpățânei, Rodnei, Retezat 
și Aninei), luptând ca aceste frumuseți să se conserve 
Cât mai bine și pentru cât mai mult timp.

Concluzionând, ediția a V-a a Congresului Național de 
Speologie a avut un real succes, atingăndu-și scopul 
propus.

Virgil BUTAȘ

ÎNCHIRIERI

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

• Ofer spațiu de închiriat, 
ultracentral, 36 mp, tel. 
247371(7708)

• Ofer spre închiriere 
spațiu comercial, ultracen
tral, Orăștie, tel. 054/247919.

OFERTE DE 
SERVICII

• Agenție selecționează
și înscrie personal calificat 
în construcții civile. Ofertă 
locuri de muncă în străi
nătate. Tel. 094/316346, 
094/360321 (OP).________

• Angajăm colaboratori 
pentru un domeniu de acti
vitate dinamic și diversificat 
care vă oferă posibilități de 
promovare. Salariu 300 
dolari/lună. Tel. 621446, 
092565828.(6091)

• S.C. Torcătorie SRL 
Miercurea Sibiului execută 
stofe și pături din lână, cu 
materialul clientului. Tel. 069/ 
533211(8326)

• Societate particulară de 
construcții angajează urgent 
fierari betoniști, dulgheri și 
zidari. Informații latei. 216795 
între orele 7«-15. (6170)

• Angajăm artificieri piro- 
tehniști autorizați. Salarizare 
deosebită. Tel. 059/476117, 
092/637978 sau e-mail 
pyrotech@rdsor.ro. (OP)

• S.C. Confex Matex In
ternațional SA Deva anga
jează maistru textilist pentru 
linia de cămăși. Informații la 
tel. 054/234321 (4321)

—

DIVERSE

• Cooperativa Igiena 
Hunedoara, cu sediul în 
Hunedoara, str. N. Bălcescu, 
nr. 1 organizează licitație 
publică pentru vânzarea unei 
hale metalice de producție în 
suprafață de 550 mp, situată 
pe strada Carpați, nr. 62, 
Hunedoara. Licitația va avea 
loc la sediul cooperativei, în 
fiecare miercuri a săptămânii, 
începând cu 3 noiembrie 
1999. Informații la sediul coo
perativei său la tel. nr. 054/ 
717655(7195)

PIERDERI

• S.C. Compart SRL Orăș
tie anunță pierderea chi
tanțelor fiscale seria HDMMA 
nr. 0322277-HDMMA nr. 
0322316 și a registrului de 
consignație pe anul 1999. Se 
declară nule. (7712)

• Pierdut carnet de 
șomaj pe numele Manea 
Remus. îl declar nul. (7196)

• Pierdut chitanțier seria S 
1 Adela nr. 14012 la nr. 14050, 
emis pe societatea Gelsor 
Deva. îl declar nul. (6129)

• Pierdut certificate trezo
rerie seriile A-1085514, A- 
10175993 pe numele Andrei 
Ana. Se declară nule. (6175)

• Pierdut parafă pe nu
mele dr. Magheru Horațiu, 
medic primar pediatru. O 
declar nulă. (6121)

ShEOMEMORÂRI

• Amintim celor ce l-au 
cunoscut și apreciat că 
astăzi se împlinește un an 
de când sprijinul și ajutorul 
nostru ne-a părăsit pentru 
totdeauna, cu multe vise 
nerealizate, cel ce a fost

CHIȘ GHEORGHE
din Mintia și pentru a cărui 
odihnă se roagă întreaga 
familie. (6201)

DECESE

• Soția Ana mulțumește 
tuturor celor care i-au fost 
alături la moartea soțului ei

MUREȘAN VICTOR
Dumnezeu să-l ierte! 

(6167)

Vremea va deveni frumoasă și normală din punct de 
vedere termic pentru această perioadă. Cu totul izolat, în 
prima parte a intervalului, se vor semnala ploi locale. Vântul 
va sufla slab la moderat. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între 5 și 10 grade, iar maximele între 15 și 20 de 
grade Celsius. Dimineața, local se va semnala ceață. 

^(Lucian Nistor)

din IJinteUg
Str. A. Murt-faxu, ttr.75

/mută pe, ct-t interesați Sa serv-feude de 
eo-ax^hetizare ce v-or avea doc începând de azf, 
28.70.7999, orete 78-20, până în data de 37.70.7999.

(naitați: evangMlîst /ARS/EVENdin Suedia, pastari: 
cr/st/oaqa/ES/M, cost/că ch/sA/zA, ^ațf, 
țaxțară ft' eonui bărbătesc BCB Deva, litet Muxteaxu., 
Ctaadta Daxcia.

Oricum te uiți, 
e cei mai ieftin abonament GSM!

preț valabil pentru d50□ pref valabil pentru dau

un cadou pentru fiecare 

nou abonat I
tomtom Deva ■ «j.» FLAMINGO,

Scc’.Vo’,"2 fel. 0 54/2 1 3 1 89, 094/5 1 0849, Deva
Z--------------------------- " \

SC Mode Pălării Cristina SRL
ANGAJEAZĂ CROITORESE calificate, vârsta 
maximă 35 ani, salariu atractiv 200 DM pe 

lună. Telefoane: 054-230034; 213964.
\/

TRANSPORT INTERNAȚIONAL 
1)E PERSOANE

curse regulate cu autocare moderne, la cele 
mai mici prețuri, prin “DOUBLE T” București, 
pentru principalele localități din:

Germania Austria 
Elveția - direct A Italia - direct «

Relații și rezervări: Deva, Piața Gării, nr.2 (în 
incinta stației de autocare), telefon/fax 211411.

Hunedoara, str. G. Enescu, nr.20/4 (lângă BCR), tel./ 

fax 712870.

NOU LA

S.C. CLASS PROIECT SRL DEVA
De astăzi și de la 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.

/z UNIVERSAL

Iggl
pnmrciAHE servki
CONSTRUCȚII «PORT EXPORT

■NSTAI ATU SHOW ROOM

OFERTA SPECIALA 
în perioada 01 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.

IVIZV MOTHER A = o 
Beretta, Vaillant, Junkers, Wolf, Riello, 

Omnitech, Ferolli, Lmborghini.Viessmann, Buderus,etc. 
la caj.'al calitate —

Si IN «O RATE
Tel/Fax: +4 054 231950 ;+4 054 227328 y

r •
Societate comercială ANGAJEAZĂ până în 

data de 01.11.1999

Sudori și lăcătuși mecanici.
Telefon: 233266.

<______________________ _ _________________________ J

mailto:pyrotech@rdsor.ro
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Conferința internațională a “Adunării 11

Regiunilor Europei”

Rolul și contribuția Regiunilor 
în procesul de lărgire a Uniunii 

Europene

** IIșansa
CONSIL F

ȘOIMUȘ

în intervenția sa, dl Ciprian 
Alic, purtător de cuvânt, șef 
serviciu relații externe la Con
siliul Județean Hunedoara, a 
spus, între altele: “Participăm 
astăzi (21 octombrie 1999, la 
Wroclav, în Polonia) la o Con
ferință internațională care in
teresează în mod direct jude
țele din România, având în ve
dere recentele demersuri pri
vind aderarea României, alături 
de alte țări, la Uniunea Euro
peană. Doresc să menționez 
că voi exprima câteva puncte 
de vedere ale mai multor județe 
din România, prezente la Con
ferință și nu doar niște con
siderații de ordin personal. în 
acest sens solicităm o luare de 
poziție, o declarație politică a 
“Adunării Regiunilor Europei", 
înainte de summit-ul de la Hel
sinki, privind actul de extindere 
a Uniunii Europene, prin care 
să se prezinte susținerea pe 
care ARE o acordă tuturor re
giunilor care provin din țările 
candidate la integrarea în UE și 
considerația că toate țările 
candidate trebuie să fie tratate 
în mod egal, ținând cont de 
specificul dezvoltării fiecăreia, 
dar tratate în mod egal pentru 
a nu se crea încă o dată o 
nouă Cortină de Fier ce să 
separe Europa!

Politica aderării o fac guver
nele centrale, dar o țară e mai 
bine pregătită în vederea ade
rării și dacă regiunile înțeleg 
spiritul și modul de funcționare 
a Uniunii Europene, dar și dacă 
sunt sprijinite in acest sens! Aici 
solicităm sprijinul dumnea
voastră! Considerăm necesară 
finanțarea, prin intermediul 
“Adunării Regiunilor Europei", a 
acțiunilor regiunilor în procesul 
de lărgire a UE, prin orice 
formă de atragere a unor fon
duri comunitare și prin descen
tralizarea unor programe euro
pene. Primind astăzi acest

sprijin, știm că este o provocare 
pentru noi, dar primind astăzi 
acest sprijin trebuie să fiți 
conștienți că regiunile din Estul 
Europei și cele din Vestul con
tinentului vor deveni, împreună, 
mâine, beneficiarele unei 
Europe mai bune și unite.

Mai reamintesc o propu
nere mai veche care poate re
prezenta o componentă prag
matică a rolului regiunilor în 
procesul aderării. Este vorba 
despre sprijinirea de către ARE 
a grupării regiunilor în parte- 
neriate de tip trilateral: o re
giune dintr-o (ară cu o mare 
experiență în UE, o regiune 
dintr-o (ară ce a aderat recent 
la UE și o regiune dintr-o (ară 
invitată la aderare sau aflată pe 
calea aderării, regiuni care să- 
și împărtășească experiența, 
să dezbată căile și etapele 
aflate în fața regiunii respective 
pentru a pregăti din toate punc
tele de vedere atât regiunea 
cât și cetățeanul pentru ade
rare. Aici rolul ARE poate fi 
determinant. Aplicarea princi
piului subsidiarității arată că, 
nemijlocit, Consiliile Locale și 
Regionale sunt cele mai apro
piate de cetățean, forme ale 
administrației și deci ele împart 
un rol major cu guvernele cen
trale în acest context al aderării.

în încheiere doresc doar 
să remarc că nici într-un caz 
unele animozități existente în 
România, între reprezentanții 
guvernului în teritoriu, adică 
între unii prefecți și consilii 
locale sau județene, adică 
puterea aleasă, nu sunt și nu 
pot fi generalizate la scara 
întregii țări și pentru toate 
administrațiile locale. Im
portant este că în România 
există legile adecvate privind 
descentralizarea și subsi- 
diaritatea, ele funcționează 
chiar dacă sunt încă per
fectibile".

Emile Zola și-a intitulat unul din romanele sale: “Munca". 
Oare ce înțelegem noi prin muncă? Faptul că ea înnobilează 
omul? Faptul că omul sfințește locul?

Se vântură tot mai des ideea că românul muncește doar 
împins de la spate cu biciul, însă credeți-mă că acest slogan 
este acreditat de către demagogi.

Ne place să dăm exemple tot alte popoare, a căror 
bunăstare este mai presus decât a noastră, considerându-i 
niște super-oameni. Nu mai departe exemplul european al 
nemților, care au renăscut din propria cenușă după a doua 
conflagrație mondială, ca pasărea phoenix.

Oare noi, națiunea aceasta unică, subjugată de marile 
puteri europene, am stat cu mâinile în sân și au trecut peste 
noi atâtea calamități, atât naturale, cât și războaie, și noi ne
am dat obolul zeului războiului, și noi am purces la reclădirea 
țării după al doilea război mondial, dar, paradoxal, toate 
valorile noastre naționale au pierit odată cu apariția plăgii 
roșii, care ne-a sufocat, ne-a îndoctrinat cu învățăturile 
marxist-leniniste, reducându-ne la niște simple cifre de planuri 
cincinale mincinoase.

Am ignorat 50 de ani simbolul sfânt al opincii românești în 
detrimentul coșurilor de fabrici - care pentru națiunea română 
au produs doar fum și poluare morală. Am desființat singura 
clasă socială care producea mâncare pentru popor, transfor
mând-o în navetisto-țărano-muncitor, care între două trenuri 
mai cultiva un pătrunjel și o ceapă în locurile destinate ca 
teren de joacă pentru copiii din jurul blocului.

Astfel victoriosul partid, prin dibăcia de care a dat dovadă, 
a reușit să distrugă și să ucidă în noi dragostea de țară, 
dragostea de Dumnezeu și simbolul proprietății.

Aserviți Uniunii Sovietice, ne-am dus traiul în lagărul de 
concentrare - ROMÂNIA. S-a băut șampanie la mese copioase 
cu vânat din codrii patriei, dar numai reprezentanții poporului, 
opinca și vlădica n-au mai contat în calculele comuniste.

Acum e scrisă pe toate gardurile și chiar trâmbițată 
democrația și libertatea, pe care însă nu le avem. Ne luptăm 
să intrăm în Europa, dar uităm că suntem europeni, uităm sau 
vrem să uităm că suntem o națiune mică de gintă latină într- 
o mare de slavi. Oare corabia noastră nu se va sfărâma de 
aisbergul rusesc? Cât ne va mai trebui să ne vindecăm rănile 
și să ne aducem aminte că suntem români și că am făcut să 
tremure armate puternice în fața noastră atârnându-ne 
opinca de cele mai înalte turle europene?

Buchisim alfabetul democrației după ureche, considerăm 
că ne bucurăm de drepturile omului, dar marile cancelarii 
privesc de sus datorită transparenței comuniste care ne 
mai marca încă mulți ani.

Da, nu ne este rușine, suntem un popor harnic, suntem
popor inventiv și eroic, suntem un popor binecuvântat de 
Dumnezeu și cu frica lui Dumnezeu, dar ocolit de șansa de a 
scăpa definitiv de racilele comuniste și de pericolul răsăritean.

Sper ca cenușa, care s-a așezat peste mândria noastră 
națională, s-o spulberăm, să ne aducem aminte că suntem 
români, să ne aducem aminte că noi am reclădit această țară 
și să nu mai dăm voie nimănui să ne denigreze și să putem 
juca așa cum ne cântăm: românește.

ne 
va

un

Consiliul Local al comunei Șoimuș, județul Hune
doara, cu sediul în Șoimuș, anunță organizarea 
LICITAȚIEI PUBLICE DESCHISE având ca obiect conce
sionarea pe o perioadă de 49 de ani a suprafeței de 
2800 mp din extravilanul satului Chițcădaga, în 
vederea amenajării unui izvor de apă potabilă, la 
locul numit "Islaz - Chișcădaga".

Termenul limită de depunere a ofertelor este 
15.11.1999, ora 10, la sediul Consiliului Local 
Șoimuș. Deschiderea ofertelor: 15.12.1999, ora 11. 
Documentele licitației se pot ridica de la sediul 
Consiliului Local Șoimuș.

Relații suplimentare la telefon 054-668110.

Grupul de firme
EURORARTER și MAȘINI GENERALE

Cu sediul în Brașov, str. 13 Decembrie, nr.94, telefon 068-425992, 
fax 068-425995

Angajează, prin CONCURS, pentru Sucursala Deva:
1. DIRECTOR SUCURSALĂ - 1 POST.
Cerințe:

O
O
O
o
o
z
o . .

2. AGENȚI DE VÂNZĂRI - 2 POSTURI.
Cerințe:

3
Z
z
z
z
z

Expedierea C.V. se va face prin prioripost la sediul firmei din 
Brașov sau prin fax.

Pentru detalii sunați la: 068-425995; 068-425992; 094- 
320958.

vârsta minimă 30 ani;
studii superioare tehnice (preferabil autovehicule rutiere); 
prezență agreabilă;
disponibilitate pentru deplasări în județ;
permis de conducere categoria B; 
autoturism personal;
experiența în vânzări constituie un avantaj.

vârsta minimă 25 ani;
studii medii sau superioare tehnice, preferabil în domeniul auto; 
prezență agreabilă;
disponibilitate pentru deplasări în județ;
carnet de conducere categoria B;
autoturism personal.

SC Fabrica Zarand Sd Brad

FOTBAL
C Divizia B2 )
Hunedorenii nu au 
putut trece de lider

CORVIHUL * ARO I 2
Evoluția de la o etapă la alta 

mai bună a Corvinului, atât pe te
ren propriu, cât și în deplasare, a 
atras la derby-ul etapei a 14-a din 
Seria a ll-a a Diviziei B un număr 
record de spectatori - peste 8000! 
Cu toții ne-am așteptat ca fotbaliștii 
hunedoreni să încununeze suc
cesul din etapa trecută de la Timi
șoara cu o nouă victorie în fața lide
rului clasamentului, ARO Câmpu
lung. Din păcate, n-a fost așa, ghi
nionul urmărindu-i în continuare 
pe hunedoreni. în primul rând, în 
minutul 4, balonul trimis de Mitrică 
din apropiere spre poartă lovește 
stâlpul din dreapta lui Atanasescu 
și apoi atacurile hunedorenilor nu 
se concretizează și pe tabela de 
marcaj. Pe întregul parcurs al pri
mei reprize oaspeții întreprind un 
singur atac spre poarta lui Raho- 
veanu, în minutul 24, și atunci 
Bucuroaia înscrie: 0-1.

La numai 9 minute de la re
luare, pe un contraatac, Bălan, 
scăpat de sub supraveghere, se 
duce cu balonul la picior până în 
careu, Rahoveanu nu reușește 
să-l blocheze și, cu toate că Hai- 
diner și Gheară se repliaseră, 
jucătorul de la ARO intră cu min
gea în plasă: 0-2!

în minutul 59. arbitrul Marcel 
Lică (Constanța) rupe echilibrul de 
forțe de pe teren, arătându-i direct 
cartonașul roșu lui Andone, abia 
intrat pe teren, la un fault de joc 
asupra lui Moldoveanu. în zece oa
meni, Corvinul acuză șocul și, cu 
toate eforturile, nu reușește decât 
să reducă din handicap, în minutul 
82, prin Șandor.

Cronica meciului, amănunte 
de la conferința de presă, rezul
tatele și clasamentele diviziilor A, 
B2, C4, în pagina Sport de mâine.

S. CERBU

ANTEAM 1 HUNEDOARA

Mihaela FĂGAȘ t

C/NEMA
"PATRIA" - DEVA: Aventură in 

doi (29-1); Gattaca (2-4);
W "FLACĂRA" - HUNEDOARA: 

Vânătorul de vedete (29-1); 
Inspectorul Gadget (2-4);

"PARÂNG" - PETROȘANI: Matrix 

(29-1); Sărutul care ucide (2-4);
"DACIA" - HAȚEG: Mamă vitregă 

(29-1); Cum să devii newyorkez (2-4); 
V"ZARAND" - BRAD: Gattaca (29- 
1); Matrix (2-4);
V"PATRIA" - ORĂȘTIE: Marțianul 

meu sonat (29-31); Puterea iubirii 
(2-4);

"LUCEAFĂRUL" - VULCAN: Dosarele 

X (29-31); Secretul lui Bachus (24)

Cu sediul în Brad, str. Minerilor, nr.5-7 
Scoate la LICITAȚIE imobilul situat în I

Brad, str. Minerilor, nr. 5-7.
Licitația va avea loc la sediul firmei, în data de 

04.11.1999, ora 10.
Datele necesare cu privire la imobilul menționat 

pot fi obținute pe baza documentației de licitare, 
contra valorii de 100.000 lei, de la sediul firmei.

Relații suplimentare la telefon 054-651209.

SC Ciruiirdleir llimipoirt Export 
SICIL Caillaur

Vinde en gros HAINE SECOND HAND 
import Germania, la prețuri avantajoase.
Relații la sediul firmei din localitatea Sintandrei 

(fost CAP) sau la telefon 094-508882.

SC SIDERURGICA SA HUNEDOARA

Organizează CONCURS DE SELECȚIE pentru 
postul de REDACTOR-PREZENTATOR.

Condiții: vârsta intre 25-35 ani, telegenie, absolvent 
de studii medii sau superioare.

Experiența in domeniu sau absolvirea unui curs de 
profil constituie un avantaj.

Cererile de înscriere, însoțite de un curriculum vitae 
și de o fotografie recentă, se vor depune până luni, 8 
noiembrie, la secretariatul firmei TV NET (Hunedoara, b- 
dul Corvin, nr.12, bl. A 4-2, parter). Informații 

^suplimentare se pot obține la telefon 717743.
%

Cu sediul în Hunedoara, str. Piața lancu de Hunedoara, nr.l

Organizează în data de 11.11.1999, ora 10, la sediul societății, sala CFU, și 
apoi săptămânal, în fiecare zl de Joi, până la adjudecare, LICITAȚIE PUBLICĂ 
DESCHISĂ CU STRIGARE, în vederea vânzării unor mijloace fixe disponibile.
• Datele complete privind mijloacele fixe disponibile pot fi consultate 

zilnic, la sediul societății - Intrările principale sau la Serviciul Organizare, 
Privatizare și Relații Publice, telefoane: 054-718549 șl 716121 - int. 2070, 
1071, fax 715311.
• Pentru participare la licitație, ofertanții vor depune:

> la casieria societății sau în contul nr. 2511.1 - 2.1/ ROL, dechls la Banca 
Comercială Română - Sucursala Hunedoara, contravaloarea dosarului de 
prezentare de 50.000 lei, taxa de participare șl vor face dovada consemnării 
la dispoziția societății corner Jale vânzătoare a garanției de participare.
> la sediul societății, zilnic, între orele 8-14, iar în ziua licitației, până 
la ora 9, documentele prevăzute în dosarul de prezentare.

• Mijloacele fixe care fac obiectul licitației pot fi vizitate în fiecare zl de 
luni până miercuri, între orele 8-14.
• Ședințele de licitație se vor desfășura după regula licitației competitive 

sau olandeze.


