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Alba lulia sau “inima 
Ardealului". Oricum va 

fi fost prinsă în straiul de 
vocabule al graiului omenesc, 
fie că s-a numit Apulon - 
așezare a tribului Dacilor 
mari, Apulum - “municipium" 
roman crescut în jurul 
castrului Legiunii a Xlll-a 
Gemina, ori poate Bălgrad, 
“Cetatea Albă” de pe Mureș, 
simpla rostire a numelui 
acestui oraș cuprinde în 
rezonanța cuvântului istoria 
vie a peste douăzeci de 
veacuri.

în hotarul de sub umerii de 
piatră ai meterezelor, Horia și 
Cloșca au devenit nemuritori, 
urcând Golgota frângerii pe 
roată. Și tot aici, în temnița

Ziditori 
de tara în 

j r

“inima 
Ardealului" 

- Mihai 
Viteazul k_____________ >

împărătească, cinstitul obraz 
al Crăișorului Munților, Avram 
lancu, a fost pălmuit pentru că 
servise aievea o lecție de 
onoare unui monarh fără de 
cuvânt.

Dar mai cu seamă, dintre 
toți bravii ziditori de țară și 
luptători pentru libertate, 
revine astăzi, din zarea 
tremurăndă, cu amintiri ale 
neuitării în miezul brumat al 
timpului cu nuanțe din Bacovia, 
Mihai Viteazul, numărând 400 
de ani de la intrarea sa 
triumfală în Alba lulia.

în copilăria primului 
mileniu, în pădurile din “munții 
cei întăriți cu ziduri” 
neînfricatul rege al străbunilor- 
Decebal - pășea 
neîngenuncheat prin ciutura de 
stele în eternitate, risipindu-se 
trupul Daciei unificate încă din 
vremea lui Burebista. Au 
trebuit să se mistuie 
cincisprezece veacuri până să 
vină Mihai Viteazul și să 
reîntregească hotarele 
strămoșești.

La 1 noiembrie 1599, 
pășea victorios în Alba Regală 
Voievodul Mihai, având în 
suflet vechea mândrie de 
neatârnare creștină. Scânteia 
versului din baladele grecești 
îi purtase ecoul renumelui 
până dincolo de Balcani, 
regăsindu-i icoana în chipul 
biruitorului arhanghel “gonind 
pe turci cu Evanghelia și 
crucea în mână".

Cei înainte mergători nouă 
vor fi ieșit întru întâmpinarea

Dorin PETRESC

(Continuare în pag. 2)

Bugetul pentru anul 2000 
este tot în stand-bv

Curtea de Conturi - pe 
baricadele legalității 
financiar-contabile

Totdeauna s-a verificat la noi în 
practică principiul după care niciodată 
nu se întâmplă ca ceva programat să 
se Încadre2e în buget. Acest lucru este 
perfect valabil când este vorba în 
special de situația din țara noastră. 
Pentru că mereu ba ne ucide deficitul, 
ba se schimbă 
prioritățile pe 
parcurs de este 
nevoie de
rectificări la 
rectificări, ba se 
constată că guvernanții sunt 
neputincioși și inconsecvenți că 
amețesc fondurile alocate inițial fiecărui 
domeniu de activitate, ba mai vine și 
„revizia" FMI pe capul lor și le cere să 
dea socoteală de ce nu-și respectă 
cuvântul dat.

Ceea ce se întâmplă acum cu 
bugetul pe 1999 îndreptățește la 
concluzia că guvernanții (de ce nu și 
Parlamentul care a adoptat Legea 
bugetului?) au bulibășit finanțele țării pe 
1999 în așa hal încât nici ei nu mai 
pricep nimic din ceea ce se petrece cu 
bugetul de austeritate. Altfel nu se 
poate explica de ce studenții ies în

Cine și când ne 
dă undă verde?

stradă pentru că bugetul alocat 
învățământului este insuficient, de ce nu 
s-au prevăzut de la început resursele 
din care se fac majorările de 80 la sută 
la salariile Ml și MApN începând din luna 
decembrie, de ce FMI contestă o astfel 
de măsură, ca și pe aceea de a 

subvenționa 
căldura și 
motorina pentru 
agricultură. 
Trecând peste 
imperfecțiunile și 

ajustările necesare bugetului pe 1999, 
să vedem ce șanse sunt date bugetului 
pentru anul 2000.

Dacă ar fi să dăm crezare totală 
celor spuse de către premierul Radu 
Vasile, potrivit cărora în anul următor 
se vor întâmpla „minuni” în economie, 
urmând să se înregistreze o creștere 
de două procente (cum și prin ce 
metode nu se știe însă deoarece 
semnale favorabile nu prea se 
întrevăd!), ceea ce ar însemna o

Nicolae TÎRCOB

(Continuare în pag. 2)

Cum probabil nu multă lume 
știe, Curtea de Conturi a României, 
îndrituită cu responsabilități majore 
în sfera controlului economic și 
financiar de stat, funcționează în 
baza Legii nr. 94/1992, modificată și 
completată prin Legea nr. 99/1999, și 
are structuri în toate județele țării 
și în municipiul București, 
respectiv: Direcția de control 
financiar, Compartimentul de 
control financiar, Parchetul 
financiar județean, Colegiul 
jurisdicțional, care acționează în 
strânsă conlucrare.

- Vă rog, die Ioan Boantă, director 
al Direcției de control financiar, din 
cadrul Curții de Conturi a județului 
Hunedoara, să ne spuneți care sunt 
prerogativele instituției și în ce 
măsură se materializează?

- Obiectivul principal al 
activității noastre îl constituie 
verificarea modului în care este 
folosit banul public și patrimoniul 
public și privat al statului, cum 
sunt respectate obligațiile către

bugetul de stat, bugetul asigurărilor 
sociale de stat și bugetele 
fondurilor speciale. în perioada care 
a trecut din acest an am avut 
prevăzute și am efectuat mai multe 
acțiuni de control care au vizat, în 
principal, modul de formare, 
administrare și întrebuințare a 
resurselor financiare ale statului și 
ale sectorului public de stat, 
verificând conturile de execuție pe 
anul 1998 la ordonatorii de credite 
din județ, finanțați din bugetul de 
stat, bugetul asigurărilor sociale de 
stat și bugetele fondurilor speciale. 
De asemenea am verificat modul de 
stabilire, evidențiere și încasare a 
veniturilor la bugetul de stat și la 
fondurile speciale stabilite pentru 
anul trecut, ca și legalitatea 
formării veniturilor și efectuării 
cheltuielilor din fondurile de 
asigurări sociale de sănătate și a

Dumitru GHEONEA

(Continuare în pag. 2)

Liderii minerilor 
din Valea Jiului se 
întreabă dacă fac 

ceva pentru mineri
Așteptată cu interes, 

Conferința ordinară a 
Confederației Sindicatelor 
Miniere din România 
(CSMR) a debutat sub 
auspiciile urii și dezbinării. 
Abia începute lucrările și 
spiritele se încing mai ales 
în momentul în care o parte 
din liderii^minerilor din 
Valea Jiului cer 
președintelui executiv al 
CSMR, Victor Bădârcă, să 
explice mai pe înțelesul 
tuturor ce reprezintă 
următoarele sume din 
Raportul Comisiei de 
cenzori: * 94 milioane lei - 
salarii; * 272,5 milioane lei 

cheltuieli administrative;

* 383,4 milioane lei - alte 
venituri. Cum această 
întrebare a fost 
catalogată ca un afront 
adus la adresa CSMR, 
Victor Bădârcă răspunde: 
“nu putem pune această 
situație pe masă, nimeni 
până acum nu m-a 
întrebat în cadrul vreunei 
conferințe de ce am luat 
de 3 lei cuie.”

Dl Victor Bădârcă 
vorbește probabil de 
cuiele pe care Gheorghița 
Onu, vicepreședinte la 
CSMR, și le-a bătut în tălpi

Mihaela FĂGAȘ

(Continuare în pag. 2) ,

Important 
pentru 
agenții 

economici 
în ziarul 

nostru de 
mâine 

publicăm lista 
prețurilor la 

toate 
sortimentele 

de țigări 
autohtone și 

de import, 
conform 
noilor 

reglementări 
în vigoare.

Dragă Occident, ai 
grijă de noi, românii

Am aflat, dragă 
Occident, că te-ai cam 
săturat de incapacitatea 
actualei clase politice de a 
conduce țara și te oferi să 
ne ajuți. îți mulțumim 
domnule comisar al Uniunii 
Europene, Gunter Ver- 
hengen, că intenționați 
crearea unui grup 
internațional de lucru și a 
unei forțe operaționale 
cuprinzând Comisia 
Europeană, FMI, Banca 
Mondială și celelalte 
instituții monetare inter
naționale.

îți mulțumim, dragă 
Occident, că ai sesizat că 
politicienii noștri nu-și văd

capul de intrigi și 
disensiuni, că nu sunt 
capabili să stabilească o 
direcție clară de acțiune, 
și ai propus crearea 
acestui grup internațional 
care să elaboreze o 
strategie pe termen 
mediu, până în anii 2002- 
2003, pentru a scoate 
România din actuala 
situație de criză.

Te rugăm, dragă 
Occident, să ai grijă de 
noi, românii. Dar te 
rugăm să ai și milă, 
pentru că, deși de zece

_________ Tiberiu ISTRATE 
(Continuare în pag. 2)

PAG. IV-V PROGRAME DE TELEVIZIUNE

„Azi nu mai au motivația să învăță*
Dacă n-ar vedea firma de 

la intrare, un străin în trecere 
prin Hațeg n-ar ști că acolo e 
o școală. Și asta nu atât 
pentru că nu răzbat în stradă 
glasuri de copii cât pentru 
aspectul clădirii Școlii 
Generale Nr. 1 Hațeg. 
Ridicată în 1752, n-a fost 
mereu școală, de-a lungul 
vremii având diverse 
destinații (inclusiv religioasă).

Astăzi există chiar o persoană 
care o revendică.

Problemele școlii sunt 
generate de vechimea clădirii pe 
de o parte și de lipsa banilor pe 
de alta. La o casă veche este 
mereu ceva de reparat. Și în timp 
s-au tot făcut reparații mai mari 
ori mai mici. Chiar în vară s-au 
efectuat igienizări și reparații, 
altele urmând să se facă, dacă 
vor fi bani, la primăvară. Există

probleme la grupurile sociale, 
unele săli nu sunt proprii 
activității didactice. Așa se 
explică de ce școala nu are 
autorizație sanitară de 
funcționare. Lipsa de bani, la 
care se adaugă și structura 
clădirii, face ca despre 
introducerea gazului metan încă 
să nu se poată discuta. Și tot 
sărăcia explică de ce spargerile 
făcute de elevi ai școlii să se

soldeze cu consumarea 
dulciurilor de la chioșc nu și cu 
dispariția aparaturii.

Mai sunt și alte greutăți 
acum în perioada de tranziție. 
Dacă pentru aproape toate 
obiectele de studiu dascălii sunt 
calificați și titulari, engleza este o 
problemă ce nu și-a găsit 
rezolvarea de 10 ani de când dna 
Eleonora Ișfan e directoarea 
școlii. Neavând cadru didactic

absolvent de filologie, limba 
engleză nu poate fi studiată la 
clasele mici. Dar poate cea 
mai serioasă problemă a 
școlii (și am putea spune că a 
celei românești în general) 
este că „azi copiii nu mai au 
motivație să învețe”. Dna 
directoare regretă generațiile

Viorica ROMAN

(Continuare în pag. 2)
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celor destinate dezvoltării 
sistemului energetic. 
Acțiunile de control ale 
direcției au mai avut în 
atenție situația, evoluția și 
modul de administrare a 
patrimoniului public și 
privat de stat de către unele 
societăți comerciale,
execuția creditelor acordate 
de la bugetul de stat, prin 
sistemul bancar, lucrărilor și 
produselor agricole, inclusiv 
prin cupoanele agricole, alte 
coordonate economico- 
financiare și contabile.

- Cu ce rezultate s-au soldat 
aceste activități, die director?

- Am încheiat acte de 
control la 116 ordonatori de 
credite și agenți economici, 
constatându-se unele abateri 
de natură financiar- 
contabilă, plăți nelegal 
efectuate, pagube și 
prejudicii însumând peste 30 
de miliarde de lei.

- Iar măsurile adoptate?
- întrucât instituția 

Curții de Conturi este organ 
de control și jurisdicție, toate 
actele de control con
statatoare de prejudicii, 
pagube, venituri supli
mentare, majorări, pe
nalități, alte abateri de la

^legislația financiar-conțabilă

(Urmare din pag. 1)

Viteazului in frunte cu 
mitropolitul Dimitrie, purtând ca 
pe un odor Palia de la Orăștie - 
tipăritura în care se presărase 
sub tâmpla de psalmi pentru 
întâia-și dată cuvântul “român". 
De parcă ar fi voit să spună: 
"Priviți! Aceleași rădăcini ne 
leagă deopotrivă sub porțile 
văzduhului albastru..."

Și mai amintesc hrisoavele 
despre alaiul cetelor de 
“călușeri" străjuind calea spre 
porțile cetății. Acest principe, 
care “a contribuit să abată 
barbaria turcească de la 
celelalte porti ale Europei", cum 
îl schițează în 1804 Christian 
von Engel pe Mihail Voievod, 
unește cele trei țări românești 
sub același sceptru.

Deprins a sta în “cetate de 
scaun păzită de Dumnezeu”, 
Mihai domnea la Bălgrad după 
milenara tradiție bizantină. Este 
puțin cunoscut faptul că printre 

(Urmare din pag. 1)

când a pretins că dumneaei 
aduce bani de acasă (adică 
de la cele 2 firme pe care le 
patronează) pentru a 
sponsoriza CSMR, 
deoarece realitatea este că 
această sumă de 94 
milioane lei reprezintă 
salariile a 2 persoane de la 
CSMR: Cristina Avram - 
1.118.000 lei/ lună și 
Gheorghița Onu - 2.910.000 
lei - doamnă care pretinde 
că reprezintă interesele lui 
Miron Cozma.

Mă întreb și vă întreb și 
pe dumneavoastră stimați 
mineri, oare care sunt 
interesele lui Miron Cozma 
acum, deoarece doamna 
Gheorghița Onu pretinde, 
citez: “Nu sunt eu vinovată 
că Miron Cozma a luat 20 
de milioane lei când a venit 
din penitenciar.” Oare din 
acești bani o plătește Miron 
Cozma pe dna Gheorghița 
Onu pentru că-i reprezintă 
interesele la CSMR? Minerii 
de la Lupeni au adresat, 
prin liderii lor, următoarea

Curtea de Conturi 
baricadele

se înaintează la parchetul 
financiar. Acesta sesizează 
Colegiul jurisdicțional în 
vederea obținerii titlurilor 
executorii și trecerea la 
încasare de către organele 
fiscale abilitate a sumelor 
constatate de la persoanele 
răspunzătoare și virarea 
banilor către destinațiile 
legale.

- Câți bani s-au întors la 
stat din cei cheltuiri ilegal?

- în urma controalelor
noastre, a instrumentării 
acestora de către Parchetul 
financiar și a executării de 
către organele fiscale a 
ordinelor emise de Colegiul 
jurisdicțional, potrivit
sentințelor rămase
definitive, până în prezent 
au fost recuperate și virate la 
destinație cam trei miliarde 
de lei din suma de peste 30 de 
miliarde menționată mai 
sus. De asemenea au fost 
recuperate mai mult de 23 de 
miliarde de lei în urma 
acțiunilor de control din anii 
anteriori, ale căror sentințe 
au rămas definitive. După ce 
și alte sentințe vor rămâne 
definitive pentru acțiunile de 

Ziditori de taro în “inima 
Ardealului"

măsurile întreprinse de voievod 
se numără și introducerea în 
organizarea administrativă a 
denumirii de "județ”. Astfel, așa 
cum semnala Nicolae lorga în 
“Analele Academiei Române” 
(tom XX), în “Catastiful Țării 
Ardealului" vistiernicii domnești 
menționează pentru prima dată, 
în anul 1600, “județele” - 
Hunidoara și cel al Zărandului.

Din cancelaria domnească 
se vor emite acte al căror obiect 
vine în tangență cu ținuturile 
hunedorene. în 1599 solicită 
Orăștiei un împrumut de 1000 
florini pentru armata sa, iar în 
anul următor întărea dreptul de 
proprietate a unui român din 
satul Cozia asupra unor 
terenuri.

Făptuirea lui Mihai Vodă- 
Viteazul, acest “adevărat rege 
dac”, nu avea să dăinuie decât 

Liderii minerilor din Valea Jiului se
întreabă dacă fac ceva pentru mineri

întrebare reprezentanților 
CSMR: “Ce ați făcut 
domnilor pentru minerii Văii 
Jiului?”

Mult, puțin, totuși câte 
ceva pe ici pe colo s-a mai 
făcut, vorba lui Pristanda, 
cu steagurile: “poate vântul 
o fi dat 2-3 pe jos, dar s-au 
pus toate.” Enumerarea 
făcută de vicepreședintele 
CSMR, Constantin llinescu, 
a grijilor pentru Valea Jiului, 
ar suna cam așa: “am dotat 
Spitalul din Petroșani cu 
aparatură 
europeană, 
centru de 

de * talie 
tomograf, 

dializă, 4 
ambulanțe Fiat Ducato, am
sprijinit tot timpul la 
acordarea salariilor pentru 
mineri, am sprijinit la 
elaborarea unor proiecte de 
legi cum ar fi legea zonelor 
defavorizate, am solicitat 
guvernului elaborarea unei 
hotărâri prin care să se 
mărească cuantumul sumei

pe 
legalității 
control din acest an, vor Fi 
recuperate pentru bugetul 
public național alte pagube 
și prejudicii.

- Ce greutăți întâmpinați 
în munca Direcției de control 
financiar, a Curții de Conturi 
în general?

- Dat fiind numărul 
insuficient al controlorilor 
financiari, capacitatea 
noastră de acțiune este sub 
nivelul și importanța 
obiectivelor programate. Pe 
de o parte. Pe de alta, unele 
programe și acțiuni de 
control ale noastre se 
suprapun, tematic și 
temporal, cu activitățile 
altor organisme 
responsabilități
domeniul financiar- 
contabil. Noi, cei de la 
Curtea de Conturi, ne 
străduim totuși să ne 
realizăm programele 
proprii, să fim cât mai 
corecți și echidistanți, 
nefiind înregimentați 
politic, să slujim efectiv 
interesele țării.

- Die director, 
mulțumesc.

cu 
în

vă

■

pentru scurt timp, căzând 
pradă sub securile mișelești 
ale vânzării, aidoma unui me
teor desprins din pleata de 
stele a Universului. Dar 
îndeajuns ca, prin 
incandescența sa, testamentul 
formulat tocmai în cetatea de 
scaun “Alba lulia și hotarul 
Ardealului. Pohta ce-ampohtit: 
Moldova, Țara Românească", 
să însuflețească ideea de 
unire, prevestind deplina ei 
întrupare la 1 Decembrie 1918. 
Și, fără să vrem, ne vin în minte 
cuvintele marelui istoric 
Nicolae lorga despre Mihai 
Viteazul: “...un mare general, 
un poet al spadei, un entuziast, 
un visător, dorind să facă într- 
un an ceea ce nu s-a făcut în o 
sută de ani și de când 
pomenesc oamenii..." 

alocate pentru masa 
minerilor.”

Dând dovadă de 
chibzuință și maturitate în 
gândire, liderul minerilor de 
la Uricani, Luca Gheza, 
cere ortacilor prezenți la 
Conferință să nu mai caute 
țapul ispășitor, să dea 
cărțile pe față și “să 
spunem fiecare ce am făcut 
noi toți liderii de sindicat 
pentru minerii Văii Jiului?”

Spiritele delegaților la 
conferință s-au aprins în 
momentul în care s-a venit 
cu propunerea alegerii la 
CSMR. Aceasta a fost 
picătura ce a umplut 
paharul pentru membrii 
CSMR, în special când 
liderul minerilor de la 
Vulcan i-a ripostat lui Vic
tor Bădârcă: “membrii de 
sindicat vă cer demisia și 
cred că demisia este o 
calitate ce caracterizează 
omul.”

(Urmare din pag. 1)

oarecare acoperire și spre 
partea bugetară, ar trebui să 
sărim în sus de bucurie. Dacă 
avem însă în vedere că 2000 
pentru români are semnificații 
aparte, acesta fiind un an 
electoral, reiese cu claritate că 
ne așteaptă mai multe surprize 
legate de gospodărirea unei 
vistierii tot mai subțiri, când din 
nou va trebui strânsă cureaua 
ținând seama de faptul că 
atunci mai este scadentă încă o 
rată de circa 2,8 miliarde dolari 
datorie externă, datorie 
moștenită, cum susține actuala 
putere, de la fosta putere.

încercând și propunând o 
variantă proprie a bugetului 
pentru anul 2000, liderul UFD, dl 
Vosganian, afirmă că pentru 
nevoile reale de resurse 
externe pentru a face față 
chetuielilor se situează cu mult 
peste 10 miliarde de dolari. De

JJ

motivație să învețe
(Urmare din pag. 1)

anterioare de elevi care „erau 
mai bune.” Acum „pe an ce 
trece sunt generații tot mai 
slabe”, influențate desigur de 
condițiile grele din familiile 
lor.

In ciuda acestor greutăți 
obiective școala are totuși 
rezultate cu care se poate 
lăuda. La examenul de 
capacitate au promovat 98 la 
sută dintre absolvenții 
claselor a VIII-a, o parte 
dintre ei fiind elevi la licee de 
prestigiu din județ sau chiar 
din alte orașe. Și la fazele
- _ _______

Dragă Occident, ai 
grijă de noi, romanii

. (Urmare din pag. 1)

ani încoace am consumat 
toate rezervele și am 
păpat toate creditele, noi, 
românii, avem salarii și 
pensii dintre cele mai 
mici, nu ne putem plăti apa 
caldă și căldura la blocuri,

Consternat, Victor 
Bădârcă a cerut Conferinței 
să supună la vot 
propunerea pentru alegeri 
și astfel 26 de voturi au fost 
pentru alegeri, 15 împotrivă 
și 2 abțineri. Cum cvorumul 
de 2/3 nu a fost întrunit, 
această hotărâre nu a fost 
validată. Deci fără alegeri!

Se pare că vântul 
schimbărilor va ajunge 
până la vârf întrucât 
Gheorghița Onu, sub masca 
unui spirit de glumă, bate 
șaua să priceapă ... 
întrebând: “Credeți că se 
impune schimbarea lui 
Miron Cozma? Gândiți-vă 
cum îl protejați pe Cozma 
dacă îi luați voturile că el 
este singurul care nu-și 
exercită mandatul, dar îl 
înlocuiește Bădârcă. Dacă 
veți face alegeri și chiar 
dacă îl veți realege pe 
Cozma, nici un tribunal nu 
va valida această 

unde însă o asemenea mană 
cerească?

Contrar oricăror previziuni 
optimiste și transparente 
bugetare, iată că nici în acest 
an, până acum, nu există

Bugetul 
pentru anul 

2000
semnale pozitive că vom ști ce 
venituri și ce cheltuieli va avea 
România în anul următor. Trasă 
ca la indigo, asistăm repetarea 
situațiilor din anii anteriori când 
discuția și adoptarea bugetului 
s-au prelungit până spre 
jumătatea anului de referință, 
când deja erau consumate 
peste jumătate din fondurile 

județene ale olimpiadelor 
școlare s-au obținut locuri 
onorante (la biologie, 
geografie și limba română). 
Tot un succes al școlii 
poate fi considerată 
amenajarea cabinetului de 
informatică cu sprijinul 
comitetelor de părinți. Există 
manuale, cele peste 100 de 
burse cât și banii pentru 
transport se plătesc... la zi, 
se învață într-un singur 
schimb. Acestea sunt, de 
asemenea, lucruri care 
sprijină desfășurarea în 
bune condiții a procesului 
de învățământ.

suntem în șomaj, avem 
corupție, droguri și o 
criminalitate pe cinste.

Dragă Occident, ai 
dumneata grijă de noi, 
căci de clasa noastră 
politică trebuie să ne 
feriml 

schimbare, , deoarece 
Miron Cozma nu poate 
veni să semneze și deci își 
pierde funcția. Asta 
vreți?”

In sală se produce 
rumoare, se formează 
grupuri care își exprimă 
nemulțumirea față de 
mersul lucrărilor con
ferinței, deoarece ordinea 
de zi nu mai este 
respectată, iar majoritatea 
liderilor pun întrebările: 
“De ce nu doriți alegeri? 
De ce vă temeți?” Dar 
nimeni nu-și asumă 
responsabilitatea unui 
răspuns, iar întrebările se 
pierd, rămâne totuși ecoul, 
oare de ce se tem llinescu 
și Bădârcă de alegeri?

Ce a adus bun această 
Conferință a CSMR? De 
fapt nimic. A reușit să 
scoată în evidență haosul 
ce domnește la CSMR și 
dorința de dezbinare. 

alocate fiecărui domeniu. în 
țările care se respectă, cu 
excepția celor unde anul 
financiar nu coincide cu anul 
calendaristic, bugetul pentru 
anul următor este cunoscut 
înainte cu 2-3 luni de zile de 
încheierea anului în curs. La 
noi însă ca la nimeni, nici nu 
se știe când se va trece la 
,,negocieri'', dacă și cum să 
luăm sau nu în calcul cele 700 
milioane dolari promiși pentru 
perioada 2000-2006, fonduri 
nerambursabile de la Uniunea 
Europeană ca recompensă 
pentru că am fost băieți 
cuminți și am ascultat de 
NATO în războiul dus cu 
Jugoslavia. Datorită noianului 
de necunoscute, bugetul 
pentru 2000 este tot în stand
by, ca și acordarea celei de-a 
doua tranșe de împrumut de la 
FMI. Dar timpul trece și leafa 
parlamentarilor și guvernan
ților merge ca înainte.

Joi, 4 noiembrie

O BERBEC
Comunicați și colaborați ușor 

cu colegii. Cu excepția celor 
din zodia Săgetătorilor și 
Gemenilor, care încearcă să-și 
impună punctul de vedere.
O TAUR

De ce priviți toate lucrurile de 
parcă ar scrie pe ele EU? Doar 
sunteți personalități puternice, 
care nu au nevoie de 
manifestări de egoism.
Z GEMENI

Astrele vă protejează de 
atacurile rău intenționate și vă 
puteți concentra la ceea ce 
faceți. Veți fi apreciat la locul de 
muncă și recompensat 
financiar.
O RAC

Cei născuți ca al doilea sau 
al treilea copil sunt mai nervoși, 
mai neliniștiți și nu au răbdare 
cu anturajul lor. Pentru ceilalți, 
perioada aceasta este mult mai 
sigură și viața le promite 
bucurii, mai ales în viața 
particulară.
Z LEU

Dragostea vă copleșește, 
abia vă țineți în frâu 
sentimentele. Nu dați bani 
împrumut sau dacă totuși dați 
fiți sigur că nu-i veți mai primi 
niciodată.
O FECIOARĂ

Azi primiți o ofertă, care 
poate fi de afaceri sau 
sentimentală. în general nu vă 
acomodați ușor, însă acum 
faceți excepție.
Z BALANȚĂ

Idei bune în zilele următoare. 
Dacă reușiți să găsiți armonia în 
sânul familiei, totul se rezolvă 
de la sine.
3 SCORPION

Nu vă lăsați provocați și 
influențați de bârfele colegilor 
de serviciu. Puteți cumpăra 
multe lucruri de care aveți 
nevoie în viitor .
3 SĂGETĂTOR

Vă puteți aștepta la surprize 
în viața particulară. Nativele 
primei decade încearcă să 
instaureze liniștea în jurul lor. 
Cei născuți în ultimele două 
decade devin nemulțumiți.
O CAPRICORN

Perioada grea continuă. 
Este recomandabil să evitați 
riscurile; vi se recomandă să vă 
menajați din punct de vedere 
fizic, să luați vitamine.
Z VĂRSĂTOR

Traversați o perioadă 
favorabilă luării deciziilor în plan 
financiar și începerii unor 
afaceri. Și cu sănătatea stați 
bine, sunteți vesel și “dați 
tonul” în societate.
Z PEȘTI

Norocul dv nu ține la 
nesfârșit. Bafta prelungită are 
pentru unii nativi un 
dezavantaj. Sunt înclinați să-și 
piardă luciditatea și să nu mai 
coboare capul din nori.



Valoarea totală a 
Investițiilor străine în 

România a depășit șase 
miliarde de dolari

România a atras, în ultimii nouă ani, investiții străine în valoare 
totală de 6,1 miliarde dolari, sumă care include atît investițiile directe la 
capitalul societăților comerciale înmatriculate din decembrie 1990 
până la 30 septembrie 1999, cât și volumul de investiții în valută 
angajat în contractele de privatizare încheiate de FPS, începând cu 
ianuarie 1993, informează Oficiul Național al Registrului Comerțului.

Valoarea investițiilor directe aferente celor 69.244 de societăți 
comerciale cu capital străin care funcționează în România depășește 
4,16 miliarde dolari, în timp ce investițiile angajate de cumpărătorii 
celor 126 de societăți provenite din portofoliul FPS se cifrează la 
1,93 miliarde dolari.

Pe primele locuri în clasamentul statelor de proveniență a 
capitalului străin se află Franța - cu un volum total al investiției de 720 
milioane dolari, urmată de Olanda - cu 676 milioane dolari și SUA - 
cu 563 milioane dolari,

în clasamentul societăților comerciale înmatriculate în acest an, 
realizat după valoarea capitalului social subscris în valută, primele 
locuri sunt ocupate de compania de telefonie mobilă Cosmorom - cu 
50 milioane dolari, Unilever Rbmania SA - 34,4 milioane dolari, 
British American Tobacco Romania Investment SRL - 26,1 milioane 
dolari, Bucharest International Cargo Centre - 10 milioane dolari.

Executivul a adoptat un 
proiect de lege privind 
modificarea și completarea 
legilor privind alegerea Ca
merei Deputaților și a 
Senatului, a Președintelui 
României și a alegerilor 
locale. Actul normativ 
adoptat vizează regle-

r

Noi cărți 
de 

alegător
mentarea problemei cărții 
de alegător, document pe 
baza căruia se exercită 
dreptul de vot. S-a constatat 
că modelul actual al acestei 
cărți de alegător poate fi 
falsificat cu ușurință, se 
deteriorează rapid, iar 
acțiunea de eliberare a lor, 
începută în 1993, nu a fost 
finalizată. Din aceste 
cauze, noua lege propune 
editarea și eliberarea unei 
noi cărți de către Ml, care 
să conțină elemente de 

[^siguranțășicontrol.

Lese privind consolidarea 
clădirilor cu grad seismic

O sută de imobile din 
Capitală și alte câteva sute 
din țară se vor prăbuși, în 
cazul unui cutremur de 
magnitudine mai mare, a 
declarat ministrul Lu
crărilor Publice, Nicolae 
Noica, exprimându-și 
totodată nemulțumirea față 
de “blocarea” în Senat a 
legii privind crearea 
fondului special pentru 
reducerea riscului seis
mic. “Pentru evitarea unei 
astfel de catastrofe, 
Senatul României trebuie 
să urgenteze aprobarea 
legii referitoare la crearea 
fondului special privind 
consolidarea clădirilor cu 
grad seismic, proiect inițiat 
de Ministerul Lucrării și 
Amenajării Teritoriului. Prin 
crearea acestui fond, 
locatarii imobilelor care 

sunt în pericol să se 
prăbușească vor putea 
dormi liniștiți”, a afirmat 
ministrul Nicolae Noica, în 
cadrul unui seminar pe 
probleme ale adminis
trațiilor locale, care se 
desfășoară la Curtea de 
Argeș.

Numai în Capitală există, 
la ora actuală, o sută de 
clădiri, construite în 
perioada 1920-1960, care au 
fost catalogate de experți ca 
imobile clasa I de risc, în 
cazul unui seism. Potrivit lui 
Noica, lista acestor clădiri, 
care este secretă, a fost 
înaintată Guvernului. La 
rândul său, Executivul ar fi 
comunicat această situație 
prefecturilor, care, la rândul 
lor, au anunțat asociațiile de 
locatari.

Conform proiectului de 

lege, fondului special 
pentru reducerea riscului 
seismic îi vor reveni 7 la 
sută din valoarea 
impozitului pe clădiri plătit 
de populație. în cazul în 
care Parlamentul va adopta 
legea, se estimează ca, la 
începutul anului 2000, în 
acest fond să fie virați 
aproximativ 200 de 
miliarde de lei.

Ministrul Nicolae Noica a 
mai adăugat că în România 
nu există pericolul 
producerii unui dezastru 
de felul celor din Turcia, 
Grecia și Taiwan. El spune 
că majoritatea clădirilor 
construite după 1960 res
pectă normele împotriva 
seismelor, problema 
constituind-o însă
imobilele realizate înainte 
de această perioadă.

PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA 
ASISTENTEI SOCIALE ȘI 

FILANTROPICE

Deficitul comercial al României s-a redus 
semnificativ in primele opt luni ale anului

Membrii Sfântului Sinod 
al Bisericii Ortodoxe 
Române (BOR) au adoptat în 
cadrul ședinței desfășurate 
la Reședința Patriarhală din 
București un set de măsuri 
privind îmbunătățirea asis
tenței sociale și filantropice 
pentru persoanele defavo
rizate, informează Biroul de 
Presă al Patriarhiei Ro
mâne. Aceste măsuri 
vizează, în principal, inten
sificarea acțiunilor filan
tropice pentru persoanele 
aflate în căminele de 
bătrâni, in spitale, orfe
linate, centre de plasament 
șl în alte centre de 
asistență socială, precum 
și elaborarea unor pro
grame concrete de ajuto

rare a persoanelor

defavorizate, în care să fie 
implicați și studenți de la 
Secțiile de Asistență 
Socială din cadrul 
Facultăților de Teologie 
Ortodoxă.

De asemenea, înalții 
ierarhi ortodocși au decis 
ca asistența religioasă în 
învățământul preșcolar 
(creșe, grădinițe etc) să 
fie preluată și organizată 
de către preoții din 
parohiile aflate în raza 
teritorială a sediilor unită
ților preșcolare respec
tive. Prelații au mai decis 
să îmbunătățească modul 
de colectare, în Fondul 
“Filantropia’’, a sumelor 
necesare ajutorării per
soanelor aflate în nevoie.

r Firma elvețiană Helvetica 1 
{Profarm a deschis la Timișoara [ 
i o fabrică de soluții perfuzabile 1

Ambasadorul Elveției la Bucuroșii, Jean Claude Joseph, I 
I și președintele societății Helvetica Profarm, Peter Bayard, | 
| au inaugurat la Timișoara o fabrică de soluții perfuzabile, | 
. informează corespondentul MEDIAFAX. Investiția firmei .
■ elvețiene se ridică la 14 milioane de mărci germane. 1
| Fabrica oferă, deocamdată, 34 de locuri de muncă, însă | 
| numărul angajaților va crește la 80. I

Helvetica Profarm produce la Timișoara soluții ' 
I perfuzabile de diferite tipuri și poate asigura necesarul de I 
| astfel de produse pentru toate spitalele românești și chiar |
■ pentru export în țările est-europene. Firma elvețiană a ■ 
* adaptat prețurile produselor la piața românească, pentru a j I ține cont de resursele financiare modeste ale spitalelor. i

Președintele Helvetica Profarm, Peter Bayard, s-a arătat |
■ surprins de rapiditatea cu care a decurs investiția de la ■
■ Timișoara. '

Deficitul comercial al României s-a cifrat, în primele 
opt luni ale anului, la 1,13 miliarde dolari, față de circa două 
miliarde dolari în aceeași perioadă din anul precedent, pe 
fondul unei semnificative reduceri a importurilor, de 
13,9%, în timp ce exporturile s-au diminuat cu 3,2%, 
reiese din datele Comisiei Naționale pentru Statistică.

Luna august consemnează cea mai puternică reducere 
a deficitului comercial, care a atins 33,9 milioane dolari, 
comparativ cu aproximativ 211 milioane dolari, cât se 
înregistra în luna similară din 1998.

Exporturile României au totalizat, în primele opt luni 
din 1999, peste 5,31 miliarde dolari, fiind depășite de 
importuri, care s-au cifrat la 6,45 miliarde dolari.

Cifrele lunii august indică un semnificativ reviriment al 
exporturilor, al căror nivel, cifrat la 724,5 milioane dolari, 
deși în scădere cu 5,8% față de luna anterioară, 
consemnează o creștere de 17,5% în raport cu august 
1998. în același timp, importurile lunii august au atins 
758,4 milioane dolari, în scădere cu 10,9% față de iulie 1999 
și cu 8,3% față de august 1998.

România a exportat, în principal, materii textile și 
articole din acestea (26,7% din total), produse metalurgice 
(15,8%), mașini, aparate, echipamente electrice (11,1%), 

^încălțăminte (8,6%). în structura importurilor, ponderi

semnificative au avut mașinile, aparatele și 
echipamentele electrice (23,8%), urmate de materiile 
textile și articole din acestea (19,6%), produse minerale 
(9,7%), produse ale industriei chimice și industriilor 
conexe (9,5%).

în primele opt luni, activitatea de import s-a 
intensificat în relația cu Japonia, dar s-au înregistrat 
scăderi importante în relațiile comerciale cu statele din 
Europa Centrală și de Est, iar dintre acestea cu statele 
membre CEFTA (- 18%), cu statele din grupul OPEC 
(-31,2%), precum și statele din grupul AELS (-19,3%) 
și cu SUA (-16,7%). în schimb, relațiile de export cu 
statele CEFTA au cunoscut o creștere de 28,7%.

Principalii parteneri comerciali, cu care s-a derulat 
cea mai mare parte a exporturilor, au fost Italia (24,3% 
din total), Germania (18,7%), Franța (6,3%), Turcia (4,9%), 
Marea Britanie (4,2%), SUA (3,9%), Olanda (3,8%), Ungaria 
(3%) și Austria (2,9%).

România a importat mărfuri în principal din Italia (care 
deține 20,4% din total), Germania (17,7%), Franța (7%), 
Federația Rusă (5,5%), Marea Britanie (4,2%), Ungaria 
(4%), SUA (3,9%), Coreea (3%), Austria (3%), Turcia (2,3%) 
și Olanda (2,3%).

Premiile Concursului Enescu - 
câștigate de români

Premiile la cete două secțiuni ale Concursului lnfernațional ^George 
Enescu” - vioară și canto - au fost câștigate, anul acesta, de muzicieni din 
România.

Premiul I la secțiunea canto - 10.000 de dolari - a fost câștigat de 
Marius Brenciu. Premiul al doilea, în valoare de 6.000 de dolari, a revenit, 
ex-aequo, artistelor Caterina Celia Costea și Roxana Stângaciu Briban.

La secțiunea vioară, premiul I (10.000 de dolari) i-a fost decernat lui 
Alexandru Tomescii, iar premiul II (6.000 de dolari) a fost împărțit de 
Remus Azoiței și George Cosmin Bănică.

Laureaților le vor fi oferite turnee de concerte în România și în 
străinătate, alături de orchestre românești și, de asemenea, vor fi invitați să 
concerteze în cadrul ediției a XV-a a Festivalului Internațional “George 
Enescu”, în 2001.

Peste 30 de candidați au luat parte la Concursul Internațional 
“George Enescu”, secțiunile vioară și canto, organizat de Artexim în 
perioada 24-30 octombrie la Universitatea de Muzică din București. 
Primele trei etape s-au desfășurat la Academia de Muzică, finalele la Opera 
Română și la Sala Radio, unde a avut loc și Gala laureaților.

iNCEPĂNl) CU 1 NOIEMBRIE, RUSIA A 
REBUS CU 60 LA SUTĂ LIVRĂRILE DE 

GAZE CĂTRE REPUBLICA MOLDOVA
Rusia a redus cu 60 la sută livrările de gaze 

către Republica Moldova, începând de luni, 1 
noiembrie, transmite corespondentul MEDIAFAX la 
Chișinău. Doar o centrală termică va mai fi 
alimentată cu gaz, în timp ce restul vor fi 
debranșate de la rețea. Decizia Moscovei survine 
la o zi după ce centrala de la Cuciurgan a întrerupt 
livrările către Chișinău. Vasilii Fadeev, membru al 
consiliului director “Gazprom”, a declarat că 
Republica Moldova nu a plătit nici un ban pentru 
importurile de gaze din ultimii doi ani și jumătate.

Datoriile totale pentru importurile de gaze se 
ridică la 766 de milioane de dolari, dintre care 
475 de milioane aparțin Transnistriei. Reducerea 
drastică a livrărilor de gaze va obliga administrația 
întreprinderii Moldova-Gaz să îi debranșeze pe 
răi-platnici de la rețea. Directorul general al 
Moldova-Gaz, Mihai Lesnic, a spus că

întreprinderea pe care o reprezintă va întrerupe 
livrările de gaze către toate centralele termice din 
județe, precum și către centralele termoelectrice 
din Chișinău și din Bălți. Nici rețelele electrice din 
Chișinău nu vor fi scutite. Moldova-Gaz le va livra 
doar 30 la sută din necesar.

Din cauza crizei de combustibil, administrația 
de la Tiraspol spune că ea nu va relua livrările de 
curent până când Chișinăul nir-și va achita 
integral datoriile. Viceprim-ministrul republicii 
separatiste, Anatolii Blașcu, susține că Republica 
Moldova are datorii de 31 de milioane de dolari 
pentru importurile de curent din Transnistria și din 
această cauză administrația de la Tiraspol nu-și 
poate plăti datoriile pe care le are față de 
Moscova. Deocamdată capitala este aprovizionată 
cu electricitate de la o centrală din Chișinău și din 
importurile din Ucraina.
-

George W. Bush - viitorul
președinte al Statelor Unite
Republicanul George W. 

Bush va câștiga alegerile 
prezidențiale de la 7 noiembrie 
2000 în Statele Unite, 
indiferent care vor fi 
contracandidații săi, conform 
unui sondaj care urmează să 
apară, luni, în revista 
“Newsweek”, informează AFP. 
Actualul guvernator de Texas 
va reuși să obțină 53% din 
voturi, față de doar 39% cât 
va reuși să strângă 
contracandidatul său, vice
președintele Al Gore. Dacă 
Bush ar avea adversar pe un 
alt democrat', Bill Bradley, el tot 
ar câștiga alegerile, cu 49%,

față de 41% cât ar obține 
Bradley.

Și în cazul unei participări a 
unui al treilea candidat, în 
persoana candidatului ultra
conservator Patrick Buchanan, 
care aflat, în prezent, sub 
culorile Partidului Reformei, 
George W. Bush ar ieși tot 
primul. Sondajul a fost realizat 
de Princeton Survey Research 
Associates, pe un eșantion de 
630 de americani cu drept de 
vot.

Pe lîngă rezultatele alegerilor, 
sondajul a testat și popularitatea 
principalilor candidați în cadrul 
partidului lor. Astfel, în Partidul

Democrat, cifrele sondajului 
indică o scădere de 
popularitate a lui Al Gore, în 
favoarea lui Bill Bradley, un 
fost jucător de baschet, de la 
49, înainte de dezbaterea 
televizată de la 27 octombrie, 
care i-a opus pe cei doi 
democrați, la 40% în prezent.

în tabăra republicanilor, 
Bush domină, în continuare, 
cu 63% din intențiile de vot, 
față de 12% de cât se 
bucură senatorul John 
McCain, eroul războiului din 
Vietnam, și 9% miliardarul 
Steve Forbes.
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TVR 2 ANTENA 1 PRO TV
Luni 8 noiembrie

12.00 Surprize, surprize (r) 
14.00 Jurnal
14.15 TVR Craiova
16.00 Emisiune în limba maghiară
18.05 Jumătatea ta
19.00 Avanpremieră știri
19.05 Amintiri din secolul 20
19.15 Sunset Beach (s, ep. 566)
20.00 Jurnal. Știrea zilei. Sport. Meteo
20.55 Felicity (s, ep. 7)
21.40 FBI C-16 (s, ep. 7)
22.30 Cu ochii'n 4
23.15 Jurnalul de noapte

Marți 9 noiembrie
9.00 TVR lași
10.00 Recurs la morală (r)
10.45 Top nostalgic
11.00 TVR Cluj-Napoca 
13.00 TVR Timișoara 
14.00 Jurnal
14.15 CiberFan
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, ep. 567) 
20.00 Jurnal. Știrea zilei. Sport. 
Meteo
20.55 American Graffiti (co. 
SUA 1973)

Miercuri IO noiembrie
9.00 TVR lași
10.00 A-Facerea (r) 
11.00 TVR Cluj-Napoca
12.45 Top nostalgic 
13.00 TVR Timișoara 
14.00 Jurnal
14.30 Evrika! Jurnal de știință
16.00 Ecoturism
16.30 Medicina pentru toți 
18.05 Jumătatea ta (cs) 
19.00 Avanpremieră știri 
19.05 Amintiri din secolul 20
19.10 Sunset Beach (s, ep. 568)
20.00 Jurnal. Știrea zilei. Sport. Meteo
20.55 [nelul cu scorpion (f.a. Anglia 1998)
22.35 în flagrant

Joi 11 noiembrie
9.00 TVR lași
11 .00 Cafe Corso (r)
11.00 TVR Cluj-Napoca 
12.00 Lumea dansului (r) 
13.00 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) 
19.05 Amintiri din secolul 20
19.10 Sunset Beach (s, ep. 569) 
20.00 Jurnal. Sport. Meteo
20.50 Moștenirea (s, ep. 5) 
22.00 Teatru: Căsătorie impo
sibilă (partea I)

Vineri 12 noiembrie
9.00 TVR lași
11.00 TVR Cluj-Napoca
13.00 TVR Timișoara
14.00 Jurnal
14.30 Tribuna partidelor parlamentare
15.30 Emisiune în limba germană 
18.05 Jumătatea ta (cs)
19.00 Avanpremieră Știri 
19.05 Amintiri din secolul 20
19.10 Sunset Beach (s, ep. 570)
20.00 Jurnal. Știrea zilei. Sport. Meteo
20.55 Doi băieți, o fată și o pizzerie (s, ep. 7)
22.35 Omul de nicăieri (s)
23.25 Jurnalul de noapte

Sâmbătă 13 noiembrie
9.00 Mica sirenă (d.a)
10.00 Cartea de folclor 
12.00 Garantat 100%!
13.30 Lumea și noi
16.30 Război împotriva mafiei
17.15 Teleenciclopediș
17.55 Marea schimbătoare (s, ep. 2)
19.00 Perechea potrivită
19.30 Carol și compania (s) 
20.00 Jurnal. Meteo. Sport
22.30 Surprize, Surprize (div.)
23.25 Săptămâna sportivă

Duminică 14 noiembrie
9.00 Ursulețul Winnie (d.a)
11.00 Viața satului
13.30 De luni până duminică
14.15 Divertisment
16.00 Lumea bărbaților (s)
16.55 Blankenese (s, ep. 7) 
19.00 Perechea potrivită 
20.00 Jurnal. Meteo
20.25 Duminica sportivă
21.50 Jack (co. SUA 1996)
23.30 Jurnal

Luni 8 noiembrie
13.00 Tribuna partidelor parlamentare
14.00 Conviețuiri
15.00 Obsesia (s, ep. 54, 55)
16.30 Santa Barbara (s)
17.15 Tineri interpreți
17.45 Latinitatea și povara crucii (IV)
19.15 Pagini din istoria teatrului românesc
20.35 Locuri cu povești
20.50 Măiestria tinerilor muzicieni
22.00 Fotbal Meci din Campionatul Angliei: 
Newcastle - Everton (d)

Marți 9 noiembrie
8.25 Muzeul Orsay (r)
10.05 Limbi străine. Engleză
10.30 O familie ciudată (s)
11.00 Familia Simpson (s)
13.00 Față în față cu autorul
14.00 Conviețuiri
15.00 Obsesia (s, ep. 56, 57)
16.30 Santa Barbara (s)
17.15 Atlas (r)
17.45 Pelerinaje
19.15 Toamna la Sinaia (div.)
20.30 Universul cunoașterii
23.00 Infidelități (s, ep. 7)

Miercuri IO noiembrie
8.25 Muzeul Orsay (r)
10.05 Limbi străine. Franceză
10.30 La ce folosește un drapel (do, ep. 1 & 2)
11.00 Familia Simpson (s)
11.30 Trupa DP2 (mag. muz.)
13.00 Tribuna partidelor parlamentare
14.00 Emisiune în limba maghiară
15.00 Obsesia (s, ep. 2)
16.30 Santa Barbara (s)
17.15 Mapamond (r)
17.45 Tradiții
19.15 Festivalul de chitară clasică
19.45 Dreptul la adevăr
20.15 Pepe și Fifi (dramă România
’94)
22.45 Orient Express
23.30 Infidelități (s, ep. 8)

Joi 11 noiembrie
9.20 Infidelități (s)
10.05 Limbi străine. Germană
10.30 La ce folosește un drapel (do, ep. 3 & 4)
11.00 Familia Simpson (s)
11.30 Trupa DP 2 (mag. muz.)
14.00 Emisiune în limba germană
15.00 Obsesia (s, 2 ep.)
16.30 Santa Barbara (s)
17.15 Videocaseta muzicală
20.00 Un secol de cinema: Hugh Hefner - un 
imperiu de “Playboy" (p. I)
20.45 Afinități elective (dramă Franța/ltalia 1996)

Vineri 12 noiembrie
9.20 Arhimedia (r)
10.05 Limbi străine. Spaniolă
10.30 O familie ciudată (s)
11.00 Familia Simpson (s)
11.30 Trupa DP 2 (mag. muz.) 
13.00 Ultimul tren
14.00 TVR Craiova
14.30 TVR Cluj-Napoca 
15.00 Obsesia (s, 2 ep.)
16.30 Santa Barbara (s)
17.15 Miracol (r)
17.45 Bijuterii muzicale
19.15 Special '98 (do)
20.15 De la lume adunate...
21.00 Perdeaua de foc (f. Franța 1998)

Sâmbătă 13 noiembrie
9.00 Osia lumii
10.30 Cireșarii (s, ep. 8)
11.10 Videoclipuri
11.30 Quasimodo (d.a)
11.50 TVR Timișoara
13.30 Roadele mării (s, ep. 1)
14.30 Atlas
15.00 Edith Piaf (do)
15.50 Un cântec, o glumă (div.)
16.00 Obsesia (s, ep. 53)
16.45 Santa Barbara (s)
17.30 Studioul șlagărelor
18.05 Viața sălbatică din Panama (do)
20.20 Teatru TV
22.00 Fotbal Meci din Campionatul Spaniei (d)

Duminică 14 noiembrie
9.00 Orizont spiritual
9.30 Napoleon (do, p. III)
10.15 Videoclipuri
10.30 Cireșarii (s, ep. 9)
11.10 Arca lui Noe
11.40 TVR lași
14.30 Mapamond
15.0 Roadele mării (s)
16.00 Obsesia (s, ep. 54)
16.45 Santa Barbara (s)
17.30 Timpul trecut (do)
18.30 Documentar istoric
22.05 Cu sânge rece (f.a Germania 1987)

Luni 8 noiembrie
8.00 Dimineața devreme
10.00 Știri
11.00 Rivalitate în lumea modei (f. Australia 1997, 
p. II)
13.00 Știrile amiezii
13.15 Viitorul începe azi (s)
14.00 Decepții (s)
15.00 Luz Maria (s, ep. 136, 137)
17.00 Știri
17.25 Dragostea învinge (s, ep. 22, 23)
19.00 Observator
20.00 Pericol iminent (s, ep. 53)
20.50 Dublă identitate (s, ep. 10)
21.40 Prezentul simplu
22.00 Observator
22.30 Marius Tucă Show

Marți 9 noiembrie
8.00 Dimineața devreme
10.00 Știri
11.00 Pe cont propriu (s)
12.00 Baywatch Nights (s)
13.00 Știrile amiezii
14.00 Decepții (s)
15.00 Luz Maria (s, ep. 138, 139)
17.00 Știri
17.25 Dragostea învinge (s, ep. 
24, 25)
19.00 Observator
20.00 El e Wally Sparks (co. 
SUA 1997)
22.00 Observator
22.30 Marius Tucă Show
00.00 Și fantomele iubesc (co. 
SUA 1990)

Miercuri IO noiembrie
8.00 Dimineața devreme
10.00 Știri
11.00 Pe cont propriu (s)
12.00 Baywatch Nights (s)
13.00 Știrile amiezii
13.15 Viitorul începe azi (s, ultimul ep.)
14.00 Decepții (s)
15.00 Luz Maria (s, ep. 140, 141)
17.00 Știri
17.25 Dragostea învinge (s, ep.
26, 27)
19.00 Observator
20.00 Confruntarea (f.a. SUA
94)-
22.00 Observator
22.30 Marius Tucă Show

Joi 11 noiembrie
10.00 Știri
11.00 Pe cont propriu (s)
12.00 Baywatch Nights (s)
13.00 Știrile amiezii
13.15 Pretender (s)
14.00 Decepții (s)
15.00 Luz Maria (s, ep. 142, 143)
17.25 Dragostea învinge (s, ep. 28, 29) 
19.00 Observator
20.00 VIP (s, ep. 10)
20.50 Air America (s, ep. 11)
22.00 Observator
22.30 Marius Tucă Show

Vineri 12 noiembrie
10.00 Știri
11.00 Hotelul New Hampshire (co. SUA 1994)
13.00 Știrile amiezii
13.15 Pretender (s)
14.00 Decepții (s)
15.00 Luz Maria (s, ep. 144, 145)
17.00 Știri
17.25 Dragostea învinge (s)
19.00 Observator
20.00 Domnișoare de onoare (co. SUA 1988) 
22.00 Observator
23.00 Colecția Jackie Chan: Misiune fantastică 
(f.a. Hong Kong 1981)

Sâmbătă 13 noiembrie
8.30 Desene animate
9.00 Secolul femeilor (do)
10.00 Casa de piatră
11.00 Orient Express (talkshow)
13.00 Cu Țopescu de la A la infinit (mag.)
13.30 Fotbal Divizia A Ursus: Steaua - Extensiv (d)
16.00 Fotbal Astra - FC Brașov (d)
18.00 Dragostea învinge (s)
19.00 Observator
20.00 Scut uman (f.a. SUA 1991)
22.30 Nopți albe (dramă SUA 1985)

Duminică 14 noiembrie
8.00 Spiritualitate și credință
9.00 Teo și Mircea Șou
10.00 Godzilla (s, ep. 19, 20)
10.45 Aventurile lui Sindbad (s, ep. 8)
11.30 Buni prieteni
11.40 Serial Stan și Bran: Călătorie de plăcere 
(co. SUA 1929)
13.00 Duminica în familie
14.00 Fotbal: “U" Craiova - Rapid (d)
18.00 Dragostea învinge (s)
19.00 Observator
22.30 Meciul meciurilor

Luni 8 noiembrie
8.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău!
10.45 întâlnire cu Venus (r)
12.30 Royal Canadian Air Force (s, ep. 26)
13.50 Ani de liceu (s, ep. 46)
14.15 Miracolul tinereții (s)
14.45 Familia Bundy (s)
15.15 Nisipurile din Miami (s)
16.00 Tânăr și neliniștit (s)
17.00 Știrile PRO TV
17.30 Spitalul Chicago Hope (s,
ep. 11)
18.30 Doi polițiști și jumătate (s,
ep. 7)
19.30 Știrile PRO TV
20.30 Karate Kid III (dramă SUA 1989)
22.25 Știrile PRO TV
22.30 Chestiunea zilei

Marți 9 noiembrie
7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău!
10.45 Kevin și Faye (dramă SUA 1990)
12.30 Royal Canadian Air Force (s, ultimul ep.)
13.52 Ani de liceu (s, ep. 47)
14.15 Miracolul tinereții (s)
14.45 Familia Bundy (s, ep. 210)
15.15 Nisipurile din Miami (s)
16.00 Tânăr și neliniștit (s)
17.00 Știrile PRO TV
17.30 Spitalul Chicago Hope (s)
18.30 Doi polițiști și jumătate (s, ep. 8)
19.30 Știrile PRO TV
20.30 Melrose Place (s)
21.30 Mercenarii (s, ep. 35)
22.25 Știrile PRO TV
22.30 Chestiunea zilei

Miercuri IO noiembrie
7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău!
10.50 Doctor în Alaska (s, ultimul ep.)
11.45 Melrose Place (r)
.12.30 O căsnicie perfectă (s, ep. 1)
13.52 Ani de liceu (s, ep. 48)
14.15 Miracolul tinereții (s)
14.45 Familia Bundy (s)
15.15 Nisipurile din Miami (s)
16.00 Tânăr și neliniștit (s)
17.00 Știrile PRO TV
17.30 Spitalul Chicago Hope (s)
18.30 Doi polițiști și jumătate (s, ep. 9)
19.30 Știrile PRO TV
20.30 PRO TV Special: Zidul Berlinului
22.30 Chestiunea zilei

Joi 11 noiembrie
7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău!
10.45 PRO TV Special (r)
12.30 O căsnicie perfectă (s, ep. 2)
13.50 Ani de liceu (s, ep. 49)
14.15 Miracolul tinereții (s)
14.45 Familia Bundy (s)
15.15 Nisipurile din Miami (s)
16.00 Tânăr și neliniștit (s)
17.00 Știrile PRO TV
17.30 Spitalul Chicago Hope (s, ep. 14)
18.30 Doi polițiști și jumătate (s, ep. 10)
19.30 Știrile PRO TV
20.30 Arca lui Noe (dramă SUA 1991, p. îl)
22.25 Știrile PRO TV
22.30 Chestiunea zilei

Vineri 12 noiembrie
7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău!
10.45 Arca lui Noe (r)
12.30 O căsnicie perfectă (s)
13.50 Ani de liceu (s, ep. 50)
14.15 Miracolul tinereții (s)
14.45 Familia Bundy (s)
15.15 Nisipurile din Miami (s)
16.00 Tânăr și neliniștit (s)
17.00 Știrile PRO TV
17.30 Spitalul Chicago Hope (s, ep. 15)
18.30 Urmărire generală
19.30 Știrile PRO TV
20.00 Dosarele X (s, ep. 129)
21.30 Profiler - psihologia crimei (s, ep. 11)
22.25 Știrile PRO TV
22.30 Chestiunea zilei

Sâmbătă 13 noiembrie
9.00 Tânărul Hercule (s)
10.00 Lois și Clark (s, ep. 48)
11.00 Promotor
11.30 www.apropo.ro
12.00 Profesiunea mea, cultura
13.05 Generația PRO
17.00 ProFashion (mag.)
17.30 Super Bingo (d)
19.30 Știrile PRO TV
20.00 Vacanta mare la PRO TV
21.00 Blue Sky (dramă SUA 1994)
22.45 Știrile PRO TV
23.00 OZ - închisoare federală (s, ep. 11)

Duminică 14 noiembrie
9.00 Super Abracadabra
9.30 Lassie II (s, ep. 17)
11.00 Destine celebre: Mata Hari
12.00 Profeții despre treout
13.50 Prețul corect (cs)
14.20 Chestiunea zilei
15.00 Tha Toy (co. SUA '82)
16.45 Echipa mobilă
17.00 Beverly Hills (s)
19.30 Știrile PRO TV
20.00 Cupidon (s, ep. 11)
21.00 Anna Karenina (dramă SUA 1997)
23.00 Procesul etapei

http://www.apropo.ro
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ACASĂ TELE 7 ABC
Luni 8 noiembrie

7.00 Karaoke Show (r) 
8.00 Dimineața cu Prima 
12.00 Bogați și celebri (r) 
13.00 Politica de mâine (r) 
15.00 Chic (em. de modă/r) 
16.00 Viața în direct 
17.00 Celebri și bogati (s, 
182) 
18.00 Știri 
19.00 Talkshow 
20.00 Dosarele Y 
21.00 Brooklyn South (s) 
22.00 Știri 
22.45 Revista presei 
23.00 Politica de mâine

Marți 9 noiembrie 
8.00 Dimineața cu Prima 
12.00 Bogați și celebri (r) 
13.00 Politica de mâine (r) 
15.00 Motor
16.00 Viața în direct 
17.00 Celebri și bogați (s) 
18.00 Știri 
19.00 Karaoke Show 
20.15 Film artistic 
21.30 Bilanț 
22.00 Știri ’ 
22.45 Revista presei 
23.00 Politica de mâine

Miercuri IO noiembrie
8.00 Dimineața cu Prima 
12.00 Bogați și celebri (r) 
13.00 Politica de mâine (r) 
15.00 Bilanț (r) 
16.00 Viața în direct 
17.00 Celebri și bogați (s, ep. 184) 
18.00 Știri 
19.00 Karaoke Show 
20.15 Comisarul Rex (s) 
21.00 CI5: Profesioniștii (s) 
22.00 Știri 
22.45 Revista presei 
23.00 Politica de mâine

Luni 8 noiembrie
7.30 - 12.30 Filme și seriale (reluări)
14.15 Viața noastră (s)
15.00 Dragoste și putere (s)
15.30 Renzo și Adriana (s)
16.30 Luz Clarita (s, ep. 1)
17.30 Rosalinda (s)
18.30 Angela (s)
19.30 Acasă la bunica
19.45 Cartea cărților (d.a)
20.30 înger sălbatic (s)
21.30 Sânge din sângele meu (s)
22.30 Camilla (f.a. Canada/Anglia 1994)

Marți 9 noiembrie
7.15 - 12.30 Filme și seriale (reluări)
14.15 Viața noastră (s)
15.00 Dragoste și putere (s)
15.30 Renzo și Adriana (s)
16.30 Luz Clarita (s)
17.30 Rosalinda (s)
18.30 Angela (s)
19.30 Acasă la bunica
19.45 Cartea cărților (d.a)
20.30 înger sălbatic (s)
21.30 Sânge din sângele meu (s)
22.30 întoarcerea lui Ringo (w. Italia/Spania
1966)

Miercuri IO noiembrie
7.15 - 12.30 Filme și seriale (reluări)
14.15 Viața noastră (s)
15.00 Dragoste și putere (s)
15.30 Renzo și Adriana (s)
16.30 Luz Clarita (s)
17.30 Rosalinda (s)
18.30 Angela (s)
19.30 Acasă la bunica
19.45 Cartea cărților (d.a)
20.30 înger sălbatic (s)
21.30 Sânge din sângele meu (s)
22.30 Jurnalul Anei Frank (dramă SUA 1980)

Joi 11 noiembrie
Joi 11 noiembrie

8.00 Dimineațacu Prima 
12.00 Bogați și celebri (r) 
13.00 Politica de mâine (r) 
15.00 Apel de urgență (r)
15.30 Povești pescărești (r) 
16.00 Viața în direct 
17.00 Celebri și bogati (s. ep 
185) 
18.00 Știri 
19.00 Karaoke Show 
20.00 Film artistic
21.30 Exploziv 
22.00 Știri

7.15 - 12.25 Filme și seriale 
(reluări)
12.25 Jurnalul lui Anne... (r)
14.15 Viața noastră (s)
15.00 Dragoste și putere (s)
15.30 Renzo și Adrhna (s)
16.30 Luz Clarita (s
17.30 Rosalinda (s)
18.30 Angela (s)
19.30 Acasă la bunica
19.45 Cartea cărților (d.a)
20.30 înger sălbatic (s)
21.30 Sânge din sângele meu (s)
22.30 Văduvele viclene (f. p. SUA 1993)

Luni 8 noiembrie
7.10 Bună dimineața, România
9.00 Forța destinuiui (r)
10.00 Știri
11.30 Rendez-vous la Tele 7 (r)
12.30 Ora unu a venit (r)
15.00 Știri
15.25 Post Meridian
16.30 O singură viață (s)
17.30 Documentar
18.00 Știri
18.10 Lou Grant (s)
19.05 Secția de poliție (s)
20.00 Actualitatea Tele 7
20.30 Documentar
22.00 Dincolo de stadion

Marți 9 noiembrie
7.10 Bună dimineața, România
9.00 Lou Grant (r)
10.00 Știri
11.15 Studioul Tudor 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)
19.05 Secția de poliție (s)
20.00 Actualitatea Tele 7
20.30 Film documentar
22.00 Cutia Pandorei
22.45 24 din 24

Luni 8 noiembrie
10.00 Din junglă în junglă (co. SUA ’97)
11.45 Călător prin timp (dramă SUA 1994)
13.45 Regele popicelor (co. SUA ’96)
15.45 Glorie și onoare (dramă SUA 1997)
17.45 Bărbatul perfect (co. SUA ’96)
18.45 Șantaj (thriller SUA ’95) 
20.30 Squanto: Povestea unui 
războinic (dramă ist. SUA ’97)
22.15 Totul despre sex (s)
22.45 Vocile (dramă SUA 
1995)
0.15 Speed: Cursă infernală
(f.a. SUA 1994)

Marți 9 noiembrie
10.00 Nume de cod: Y2K (thriller SUA ’99)
11.45 Philadelphia (dramă SUA 1999)
13.45 Războinicii stelari (s)
14.15 Despărțirea (co. SUA 1994)
15.45 Părțile intime (f. biogr. SUA 1996)
17.30 Dragă, am micșorat copiii! (s)
18.15 Selena (f. biogr. SUA ’97)
20.30 Păzind-o pe Tess (co. SUA ’94)
22.15 Congo (f.a. SUA 1995)
0.00 Radiorockada (co. SUA 1994)

Vineri 12 noiembrie
8.00 Dimineața cu Prima
12.00 Bogați și celebri (r)
13.00 Politica de mâine (r)
15.00 Exploziv (r)
15.30 Tradiții (r)
16.00 Viața în direct
17.00 Celebri și bogați (s, ep. 186)
18.00 Știri
19.00 Karaoke Show
20.00 Alegeți filmul
21.30 Real TV
22.00 Știri
22.45 Revista presei

Sâmbătă 13 noiembrie
7.00 Emisiune pentru copii
12.00 Povești pescărești
13.00 Motor
13.30 Apel de urgentă (r)
14.00 Real TV
14.30 Dosarele Y
15.30 Camera ascunsă
16.00 Comisarul Rex (r)
17.00 Celebri și-bogați (s)
17.00 Nadine Show
18.00 Știri
18.35 Popular (div.)
21.00 Film artistic
22.45 Știri

Duminică 14 noiembrie
7.00 Emisiune pentru copii
12.00 Vacanță â la Petrișor
12.30 Tradiții
13.00 Poză la minut (s)
13.30 Chic (em. de modă)
14.00 Cinemagia
14.30 Film artistic
16.00 Detectivi de elită (s)
17.00 Celebri și bogați (s)
18.00 Știri
18.35 Film artistic
22.15 Știri

Vineri 12 noiembrie
7.15 - 12.30 Filme și seriale (reluări)
14.15 Viața noastră (s)
15.00 Dragoste și putere (s)
15.30 Renzc Adriana (s)
16.30 Luz CL ta (s)
17.30 Rosalinda (s)
18.30 Angela (s)
19.30 Acasă la bunica
19.45 Cartea cărților (d.a)
20.30 înger sălbatic (s)
21.30 Sânge din sângele meu (s)
22.30 Cleptomanul de pe strada Hickory (f.p. 
Anglia 1995)

Sâmbătă 13 noiembrie
7.15 - 12.15 Filme și seriale (reluări)
14.20 Viața noastră (s)
15.05 Cartea cărților (d.a)
16.00 Ultima repriză (f.a. SUA 93)
17.30 Motown Live 1999
18.00 Micuțele doamne (s)
19.00 Floare de aur (s)
20.00 Columbo și moartea unei vedete rock (f. p. 
SUA 1991)
21.45 Dantelă IV (dramă SUA 1984)

Duminică 14 noiembrie
7.30 - 10.00 Filme și seriale (reluări)
11.00 Acasă la ... Ruxandra Săraru
11.30 Doctorul casei
12.00 J. Collins: Hollywood
12.30 Columbo și... (f/r)
14.15 Viața noastră (s)
15.00 Cartea cărților (d.a)
16.00 Dulcele gust al pasiunii (f. Anglia /SUA
1988)
18.00 Micuțele doamne (s)
19.00 Floare de aur (s)
20.00 Acasă la români
21.30 Umbre în soare II (f.a. Anglia ’88)

Miercuri IO noiembrie
7.10 Bună dimineața, România
9.00 Lou Grant (r)
10.00 Știri
11.10 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)
17.30 Documentar
18.00 Știri
18.10 Lou Grant (s)
19.00 Secția de poliție (s)
20.00 Actualitatea Tele 7
20.30 Documentar
22.45 Derrick (s)

Joi 11 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 Tele 7
20.30 Documentar
22.00 Linia întâi

Vineri 12 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)
13.00 Cântecul și casa lui (r)
14.00 Medici la datorie (s)
15.00 Știri
16.30 O singură viață (s)
17.30 Documentar
18.00 Știri
18.10 Lou Grant (s)
19.00 Secția de poliție (s)
20.00 Actualitatea Tele 7
20.30 Documentar
22.00 Lumea în „Clipa 2000"

Sâmbătă 13 noiembrie
9.00 Țara spiridușilor
11.00 Aventuri în aer liber
11.30 Lumea în „Clipa 2000" (r)
13.00 Studioul Tudor Vornicu
17.00 Celebritate (s)
18.00 Rendez-vous la Tele 7
19.00 Globetrotter
20.00 Actualitatea Tele 7
20.45 Dragoste după gratii (ro

mantic SUA 1981)
22.30 Club ABC

Duminică 14 noiembrie
8.20 Țara spiridușilor (r)
9.20 Dragoste după gratii (r)
11.10 Globetrotter (r)
13.00 Ora unu a venit
15.45 Drumuri printre amintiri
16.15 Cutia muzicală
17.00 Forța destinului
18.00 Portretul unui artist
19.00 Dincolo de anul 2000
20.00 Actualitatea Tele 7
20.30 Documentar
21.45 Planuri criminale (thriller SUA 1987)

Miercuri IO noiembrie
10.00 Pact cu diavolul (dramă SUA ’97)
12.30 Echipa de hochei (co. SUA 1993)
14.15 Dragă, am micșorat copiii! (s)
15.00 Cocoșatul (f.a. SUA ’97)
17.15 Urmărirea (thriller SUA ’96)
19.15 Filmul lui Goofy (f. d.a. SUA 1995)
20.30 Nuntă sângeroasă (co. Australia 1997)
22.15 Stargate SG-1 (s)
23.00 Ed Wood (f. biogr. SUA 1994)
1.00 Cherokee Kid (co. SUA 1996)

Joi 11 noiembrie
10.00 Cine știe câștigă (dramă SUA 1994)
12.15 Othello (dramă SUA ’96)
14.15 Prințese de culoare... (co. 
SUA 1997)
15.45 Departe de casă (thriller
SUA 1989)
17.15 Ziua Recunoștinței
(dramă SUA 1996)
18.45 Shine (f. biogr. SUA 1996)
20.30 Cavaleri de onoare (co. SUA ’98)
22.00 Sărutul care ucide (thriller SUA 1997)
0.00 în vizorul mafiei (thriller SUA 1996)

Vineri 12 noiembrie
10.00 Din nou tineri (co. SUA ’98)
12.00 în căutarea dragostei 2 (f. romantic SUA
1997)
13.45 Războinicii stelari (s)
14.15 Un pisoi la Hollywood (f. d.a. SUA 1997)
15.30 Aventură de-o noapte (dramă SUA 1997)
17.15 Alergătoarea (dramă SUA 1996)
18.30 Magna cum laude (dramă SUA ’94)
20.30 Sunchaser (dramă SUA ’96)
22.30 Vremea răfuielii (dramă SUA ’97)
0.15 Jurnalul Pantofului Roșu (s. er.)

Sâmbătă 13 noiembrie
10.00 Franklin (d.a)
10.30 Războinicii stelari (s)
11.00 Dragă, am micșorat copiii!
11.45 Squanto: Povestea unui războinic (f. SUA 
1997)
13.30 Glorie și onoare (dramă SUA ’97)
15.15 Dragi concetățeni (co. SUA ’96)
17.00 2 zile în Los Angeles (f.a SUA 1996)
18.45 Nouă luni (co. SUA 1995)
20.30 Alien: Renașterea (horror SUA 1997)
22.15 Pericol iminent (thriller SUA ’94)
0.30 Turbulențe (thriller SUA ’96)

Duminică 14 noiembrie
10.00 Dragă, am micșorat copiii! (s)
10.45 Michael (co. romantică SUA ’96)
12.30 Șantaj (thriller SUA 1995)
14.15 Meciul secolului (f. d.a. SUA ’96)
15.45 Picasso, artist și demon (dramă biogr. 
SUA 1996)
18.00 Pact cu diavolul (dramă SUA ’97)
20.30 Știu ce ai făcut astă-vară (horror SUA 
1997)
22.30 Box Evander Holyfield-Lennox Lewis
0.15 Nuntă sângeroasă (co. Australia ’97)
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fptr-o lume în care
9oamenii se simt însin- aici sunt bolnavi și este fi

gurați, când relațiile între se- resc să le vorbesc frumos - 
meni - vecini, prieteni și chiar spunea dna secretară. Vin, 
rude - s-au deteriorat, rău- din greșeală, chiar și cei care 
tatea, invidia sau indiferența trebuie să-și rezolve proble- 
luând locul bunelor foste legă- ma la secretariatul policlinicii, 
turi, o vorbă caldă, liniștitoare Eu îi primesc, nu refuz pe 
face mai mult decât orice. La nimeni. în fond o vorbă bună, 
aceasta meditam când, a- ., 
flăndu-mă la secretariatul 
Spitalului Județean Deva, am 
auzit-o pe dna Manana Nistor 
cu cât calm și bunăvoință 
răspundea celor care i se 
adresau personal sau prin 
telefon cu diferite probleme.
"Așteptați puțin, vă rog, ime- o informație dată cu bună- 
diat vă servesc” sau “Vă rog voință nu mă costă nimic, 
să reveniți căci dl doctor este dar poate fi un câștig pentru 
acum în secție”; “Luați loc și cel care o solicită"! Uimește 
am să încerc să vă fac legă- totodată promptitudinea cu 
tura cu persoana pe care o care rezolvă diferite situații, 
căutați”. Acestea erau formu- implicându-se până la 
lele în conversația dumneaei definitivarea completă a 
cu cei care treceau pragul oricărei probleme, chiar dacă 
cabinetului sau cu cei care 
solicitau informații prin telefon, 
dovedind astfel că respectă 
demnitatea semenului.
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“Majoritatea celor care vin

AOAMMA
SECRETMIA

pentru aceasta trebuie să 
deranjeze conducerea în 
timpul unor ședințe 
importante.

S-ar putea replica că, în 
definitiv, nu-și face decât da
toria. Poate fi, într-adevăr, și 
acesta un punct de vedere. 
Dar ceea ce ne-a determinat 
să nu trecem cu indiferență 
vizavi de o asemenea atitu
dine pozitivă este tocmai 
faptul că ea se detașează cu 
pregnanță dintre altele zeci 
care ar putea fi asemenea... 
Dar, din păcate, nu sunt. De
plasările noastre în scopul 
documentării ne-au pus ade
sea față în față cu aroganța și 
indiferența unor persoane cu 
același statut. Cu secretare 
care nu numai că nu fac ac
cesibilă intrarea, audiența la 
cei aflați în cabinetele direc
toriale, ci dimpotrivă, ridică 
repetat o stavilă, o barieră de 
netrecut dincolo de ușile capi
tonate, creând astfel o at
mosferă rece, ostilă, care nu 
face decât să îndepărteze 
omul.

Contrastul fusese 
evident...

Estera SÎNA

CURELE
SUCURI

NATURALE (II)

QudeeămL.. la ift('T
Când ni se cere să jude

căm lucrurile la rece e semn 
că nu trebuie să ne înfier
bântăm, pentru a avea jude
cata limpede. Am descoperit 
recent că se poate gândi la 
rece și in alt mod. De fapt la 
propriu, nu la figurat. Am in
trat în Librăria Hațeg și am 
stat de vorbă cu doamnele 
Norica Lăsconi, șefă de uni
tate, și cu colega sa Daniela 
Ocollșan. Discuția s-a purtat 
la ... rece, căci era și în libră
rie la fel de frig ca și afară, 
singura deosebire constând 
în faptul că, spațiul fiind în
chis, nu bătea vântul ca în 
parcul din fața lui.

Frig este-n Hațeg mai 
peste tot, pentru că s-a sistat 
încălzirea centrală. Cele 
două doamne ca și alte lucră-

i 
i
I 
î

I 
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toare ale comerțului hațegan | 
sunt obișnuite cu răceala pen- ■ 
tru că trebuie să se lupte cu 1 
ea și acasă. După cum tre- I 
buie să se lupte și cu sărăcia, 
o dată pentru că oamenii nu 
prea cumpără marfa oferită și 
apoi pentru că, indiferent de 
vânzări, salariile lor nu sunt 
suficient de mari ca să le
scape de grija zilei de mâine. | 

Și atunci, îmbrăcate ca de | 
stradă, încearcă să găsească : 
resursele pentru un zâmbet I 
care să mai încălzească at- | 
mosfera, dau cu amabilitate . 
relații celor venițl doar "să * 
studieze piața", mal vând o | 
pastă de pix... Și poate că i 
visează la vara care o să 1 
vină, sperând ca virușii să I 
moară din cauza frigului din | 
librărie. (V. Roman)

LtatLLLiL
^.-•Dragostea nu poate 

dura și nici trăi, dacă nu se 
află într-o inimă sinceră și 
deschisă.

•rt Trăinicia fericirii 
tale atârnă de chipul cum 
îți vei înțelege și construi 
viața. (Al. Vlahuță)

-cs Dogoarea și arșița 
inimii înflăcărate nu 
sunt în stăpânirea 
voinței. (T. Arghezi)
-........../■ ■■ .................. .............—

5 Suc de morcovi. 
Se poate consuma între 0,5 I 
și 3-4 I; are cele mai miracu
loase efecte de normalizare 
a funcționării organismului, 
este izvorul cel mai bogat de 
vitamină A, dar conține și B2, 
C, D, E, £. Stimulează pofta 
de mâncare, ajută digestia și 
menținerea dinților. Gravidele 
ar trebui să bea suc în ulti
mele luni de sarcină. 1,5 I de 
suc băut zilnic face mai mult 
decât 18 tablete de calciu. 
Sucul de morcov este solvent 
natural al formațiunilor ulce
roase și canceroase (cu con
diția ca orice urmă de zaha- 
ruri sau amidon concentrat 
să fie eliminate din alimen
tație); este antiinfecțios 
pentru ochi, nas, gât, sinusuri 
și organele respiratorii.

Consumul acestui suc 
purifică ficatul. Adesea pielea 
se colorează din pricina eli
minării în limfă a deșeurilor 
de culoare portocalie. Culoa
rea pielii e un semn că ficatul 
se curăță. Dar poate fi dată și 
de lipsa de somn și odihnă. 
Și în aceste cazuri dieta yo- 
ghină este utilă. Uneori, după 
consumul unei cantități de 
suc, apare o oarecare sufe-

rință. E semn că a început să 
facă în corp curățenie, sucul 
de morcovi fiind cea mai 
bună hrană pe care acesta o 
poate primi. Când simțim o 
reacție de respingere îl pu
tem combina cu puțină 
smântână și va primi un gust 
exotic.

Suc de morcovi, 
sfeclă, castravete și lă
mâie. Calciul din sucurile 
proaspete este solubil în apă 
și se asimilează complet. Cel 
anorganic, insolubil în apă, 
este eliminat prin căile biliare, 
dus la fiere, generează hemo
roizi ori calculi renali. Suc 
combinat (o lămâie la un pa
har de suc de morcovi, sfeclă 
și castravete) se ia de 3-4 ori 
pe zi. în câteva săptămâni 
poate duce la eliminarea 
pietrelor, în mai multe zile, cu 
dureri mari. Efectul epurator 
se manifestă la nivelul vezicii 
biliare, rinichilor, prostatei și 
glandelor sexuale. El curăță 
acidul uric din organism, pro
dus ca și pietrele prin 
consum excesiv de carne. în 
decursul curei se reco
mandă evitarea cărnii, zaha
rurilor și amidonului 
concentrat. (Va urma)

AMINTIRE

■ft 1
Unii obișnuiesc să organizeze mici agape prietenești cu prilejul 

zilei de naștere sau de ziua numelui; alții sunt mai discreți, așa că 
nu trebuie să faceți aluzii că vă așteptați să facă "cinste", nici 
chiar între colegi.

Important este ca invitații să marcheze momentul, făcând mici 
cadouri. Bucuria sărbătorii nu trebuie să ne facă să uităm să plecăm 
acasă; vizitele cele mai plăcute sunt vizitele scurte, se spune.

Dacă sunteți invitat la o doamnă sau domnișoară trecută de 
prima tinerețe, nu trebuie să întrebați câți ani are. Persoanelor 
apropiate le faceți urările de bine prin telefon, telegramă, scrisoare, 
fără să așteptați să fiți invitat la festin; dacă sunteți invitat și nu vă 
puteți duce, trebuie să anunțați din timp și să dați explicațiile care 
se cuvin. Iar dacă motivele sunt întemeiate, nici sărbătoritul nu 
trebuie să se supere pe eventualii absenți.
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Coliul tinerei mame

Anotimp colorat și confuz 
Gângurit de copil picurând în auz 
Mânuțe dolofane și moi 
Adiind mereu întro noi 
Primii pași pe-un covor 
Toate acestea, cât dor!...
Și apoi,
O Iarnă devreme
Peste suflet căzând...
Timp, fără nume
Sunt
Cat mai sunt

Olana ZLACZK!

Atracțiile arene! 
EVA SUrO

«PUI CU VINETE.
Pui (1 kg), unt (100 g), 

ceapă (100 g), ardei gras 
(75 g), roșii (300 g), vinete 
(1kg), verdeață, sare. Pu
iul bucăți se sărează și se 
prăjește în jumătate din 
c a n t i -

presară cu verdeață 
tocată fin.

IKETETE
CVEIMAIKE

îi este prea cald, îi este 
prea

în general bebelușii sunt prea acoperiți. Ne este atât de
frică să nu răcească! în realitate, riscă să răcească atunci 
când sunt dezbrăcați pentru baie sau când sunt lăsați în 
curent, dar altfel nu...

Bebelușul este ca și dumneavoastră: dacă vă este cald, 
și lui îi este cald. Dacă vă simțiți bine în cămașă și vestă, 
este inutil să-i puneți două veste. Uitați-vă bine la el, fie că 
este treaz, fie că doarme. Are ceafa umedă? Descoperiți- 
I: înseamnă că îi este prea cald. Dar lăsați-i botoșeii, căci 
adesea are picioarele reci. Dacă vă este frig, lui îi este și 
mai frig. Astfel, puneți-i imediat o vestă sau o cuvertură pe 
el. Când îi faceți baie, la nevoie, puneți un radiator în 
completarea căldurii din baie.

Este suficient ca în camera lui să fie 19° C. O singură 
pătură de lână pe lângă pijama și se va simți perfect.

(După "Bebelușul de la o zi la un an " 
de Anne Bacus)

«CIORBĂ DE SALATĂ 
VERDE CU OMLETĂ.

Morcovi (150 g),
pătrunjel (50 g), țelină (100 
g), ceapă (150 g), ulei (50 
ml), 5 căpățâni de salată 
verde, 5 ouă, unt (50 g), 
lămâie (100 g), smântână 
(200 g), leuștean și
pătrunjel verde (câte 
2 legături), sare. . ' 
Zarzavatul dat pe / 
râzătoare și ceapa i 
tocată mărunt se 
călesc în ulei, se
sting cu apă, se adaugă 
puțină sare și se lasă să 
fiarbă. Salata se taie 
ștraifuri și se pune în 
ciorbă cu jumătate din can
titatea de verdeață. Din unt 
și ouă se face o omletă care 
se taie cuburi și se adaugă 
la ciorbă împreună cu 
zeama de lămâie și smân
tână. Se potrivește gustul 
de sare și când se ia oala 
de pe foc se pune restul 
de verdeață (leuștean și 
pătrunjel) tocată fin.

tatea de unt. în untul 
rămas de la carne se că
lește ceapa tocată mărunt 
și ardeii tăiați. Se stinge 
cu roșiile tăiate felii și se 
pune totul peste carne. 
Vinetele se curăță, se taie 
felii, se scurg bine și se 
călesc în restul de unt. 
Apoi, împreună cu carnea, 
ceapa, ardeiul și roșiile, 
se dau la cuptor pentru 25 
de minute. La servit se

«PLĂCINTĂ CU DO
VLEAC.

Dovleac comestibil (1 
kg), făină (1 kg), drojdie de 
bere (40 g), zahăr (500 g), 

ulei (100 ml), unt 
; < (150 g), 3 ouă,
' scorțișoară, 

izahăr pudră, 
zahăr vanilat 
(2 plicuri).

Dovleacul cu
rățat de coajă se dă 

pe râzătoare, se adaugă u- 
leiul, zahărul, scorțișoara 
și zahărul vanilat se pun 
pe foc până se înmoaie 
(dovleacul). Se lasă să se 
răcească, se adaugă făina, 
drojdia, untul și ouăle, se 
frământă și se lasă să dos
pească. După ce a crescut 
se întind foi care se pun în 
tăvi și i e coc. Când sunt 
gata se porționează și se 
pudrează cu zahăr.

fllo/ti nutritive 
pentru 

îngrijirea 
/tenului

Pentru regenerarea epi
dermei și prevenirea sau 
atenuarea ridurilor pot fi fo
losite următoarele măști: a) 
Se amestecă o linguriță de 
miere și un măr mare, răzuit: 
pasta se aplică timp de 15- 
20 de minute, apoi se spală 
obrazul cu apă rece, b) Se 
amestecă bine o linguriță de 
miere cu un gălbenuș de ou 
crud; se aplică 10-15 minute 
dimineața și seara, apoi la 
spălat nu se folosește să
pun. c) Se omogenizează un 
gălbenuș de ou crud cu pu
țin morcov ras (se recoman
dă tenului uscat).

Alte măști pe bază de 
lactate: se amestecă o lin
gură de brânză proaspătă 
de vaci cu o lingură de mie
re de albine. Se menține pe 
față timp de 15 minute, apoi 
se clătește obrazul cu infu
zie de mușețel. O mască re
laxantă: se amestecă o lin
gură smântână cu o linguriță 
miere fluidă și se ține pe 
obraz timp de 30 de minute, 
apoi se spală fața cu apă 
rece.

Pentru albirea și învio
rarea tenului, se recomandă: 
drojdie de bere proaspătă 
(10 g), un gălbenuș de ou 
crud, plus o lingură de zea
mă de lămâie; alt preparat: 
un cartof mare fiert în coajă, 
se curăță, se sfărâmă și se 
freacă cu puțin lapte și cu 
un gălbenuș crud până se 
obține o pastă, care se încăl
zește pe baia de abur; se 
întinde pe față, cât mai cald 
suportabil. După 20 de mi
nute se spală obrazul cu apă 
cât mai caldă, apoi se 
clătește cu apă cât mai rece.

; Pe firul Ariadnei cu ; 
Rodica Tott !

• _ i
i O "Culoarea libertății? i
• Seninul cerului". >

O "Dragostea mamei nu J 
i cunoaște zile de odihnă". (
• O "Vreți să scăpați de •
1 mincinoși? Spuneți-ie ade- 1 
J vărul". '
i O "Flecare om are vise- i
• le pe care și le face". •

O "Iubirea are o singură J 
i cauză și o mie de efecte". ,
1 O "Grozav lucru e să știi *
• exact ceea ce nu știi". '
t O"Bine-arfi dacă ar avea ■
• și Moartea un sfârșit, cum are •
• Viața". •

O"E ușor să mergi drept , 
i când nu te afli la răscruce", i 
1 O "Cine-și face Idoli, n- 1 
J are decâtsă-isuporte". '
■ O "între doi oameni i
■ care se iubesc, nimic nu 1
1 poate fl definitiv". *

Grădina 
noastră în 
noiembrie

O Este momentul să cu
rățăm frunzele și lăstarii us- 
cați ai plantelor.

O Trandafirii se taie și 
se mușuroiesc (acoperă cu 
pământ)

O Plantele perene (care 
cresc mai mulți ani din ace
eași rădăcină) cum sunt tufă- 
nelele sau alte flori bienale se 
acoperă cu paie și frunze.



VÂNZĂRI 
CUMPĂRĂRI

• Vând teren intravilan pe 
strada Vulcan, 1500 mp. 
Preț 60 milioane lei. Infor
mații la tel. 620396. (7865)

• Vând casă plus pământ, 
Balomiru de Câmpie, co
muna Șibot. Informații 
261438.(6304)

• Vând casă cu anexe, 
grădină mare, Brănișca. Tel. 
214570,220676.(6140)

• Vând apartament 2 ca
mere, etaj 2, bloc experimen
tal, Gojdu, 224572 (6142)

• Vând urgent casă, Hune
doara, str. Buituri, nr. 28. 
Informații la domiciliu. (7065)

• Vând apartament 2 ca
mere, Orăștie, parter, posi
bilități privatizare, tel. 242119. 
(7722)

• Vând casă în Orăștie, str. 
Cetății, nr. 1, lângă moara 
cetății, compusă din 8 ca
mere, vad bun comercial. 
Informații tel. 094/515452 
sau 054/241426 (7728)

• Vând casă, gaz, teren 
intravilan, Petreni. Informații 
tel. 672355. (6314)

• Vând casă 3 camere, 
garaj, grădină, 4 focuri de 
gaz, în zona Castelului 
Hunedoara și 1400 mp te
ren. Tel. 094/543399 (8332)

• Vând Dacia 1310, stare 
excepțională, tel. 218937, 
094/916890 (6199)

• Vând Mercedes 3000
cmc, carte identitate, preț 
negociabil. Orăștie, tel. 
247397(7723)____________

• S.C. Unisem SA sucur
sala Orăștie organizează 
licitație publică pentru 
vânzarea unui tractor U 650. 
Licitația va avea loc marți, 
09.11.1999, ora 11, la sediul 
unității, str. Gării, nr. 10, 
Orăștie. Informații tel. 054/ 
242703.(7729)

• S.C. Unisem SA, su
cursala Orăștie organi
zează licitație publică pen
tru vânzarea unui utilaj 
cositoare Vindrover marca 
Fortschritt E 303/28. Lici
tația va avea loc luni, 8.11. 
1999, ora 12, în orașul 
Hațeg, la Prejban Mircea (în 
fața autobazei ITA). Infor- 
mații tel. 054/242703 (7729)

• Vând autoturism Dacia 
1310, an fabricație 1987, 
stare foarte bună, tel. 230622 
sau 094/876662. (6312)

• Vând TV cu motor Die
sel, preț negociabil,.tel. 094/ 
245872(83334)

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

• Vând și montez parbrize 
pentru autovehicule autoh
tone și import pentru orice 
tip de mașini (autoturisme, 
autobuze, autocamioane și 
dube), atelier str. I.L. Cara- 
giale, nr. 20, fosta fabrică de 
conserve. Tel. 092/321691 
sau 092/581860 (6120)

• Vând, decodez și repar 
celulare GSM, ieftin și pe 
loc. Tel, 094/859958 (6198)

• Vând centrală termică 
Vaillant, import Germania, cu 
boiler încorporat. Garanție un 
an. Tel. 092/701072 (7555)

• Vând chioșc metalic 
lambrisat cu lemn, 32 m.p. 
situat în Dobra, piața cen
trală. Informații tel. 217191.

• Termoprofil SRL, prin 
depozitul din Deva, comer
cializează plafoane suspen
date Donn, ghips carton, 
structură galvanizată, vată 
minerală Tel, ferestre și uși 
PVC. Informații la tel. 054/ 
625110, 054/243557, 092/ 
740048(7729)

• S.C. TCIND SA Orăștie 
angajează inginer sau sub- 
inginer cu experiență în 
domeniu, pe funcție de exe
cuție, vinde autobuz Ikarus, 
stare bună, 43 locuri. Infor
mații la tel. 242709, birou 
personal salarizare sau la 
sediul societății, str. N.Titu- 
lescu, nr. 60, Orăștie, județul 
Hunedoara. (7727)

• Produse naturiste pentru 
slăbit între 5 și 15 kg într-o 
lună. Tel. 092/371398 (6176).

• Slăbești 8 kg pe lună fără 
efort. Tel. 092/371398 (6176)

• S.C. Olimpiu-Comexim 
SRL Simeria, str. Liliacului, 
4, tel. 054/261516, achizi
ționează piei bovine la urmă
toarele prețuri: până la 12 kg
- 14 000 lei/kg, peste 12 kg
- 11 000 lei/kg. (6144)

• Află-ți viitorul din cărți, 
cafea și tarot. Mesaje de 
dincolo de mormânt. Trata
mente cu argilă. Mihaela, 
Brad, str. Libertății, bl. A8, ap. 
17.(83333)

• Cu aceeași tristețe fa
milia anunță că sâmbătă se 
împlinsc 6 săptămâni de la 
decesul celui care a fost

VASILE VIOREL IVAN
Parastasul va avea loc la 

Biserica Ortodoxă din satul 
Sârbi. (3854)

Oricum te uiți,
e cel mai ieftin abonament GSM!

5

DIVERSE

DECESE

Cu abonamentul Dialog Inedit plâtejti doar 

9* cenți pentru convorbirile în rețea, 
In timpul slptămânli, 5 pentru toate convorbirile 
din weekend
în plus, Dialog îți aduce 2 luni de abonament 
gratuit pentru oricare tip de abonament.

»0

ÎNCHIRIERI

• Ofer spre închiriere 
apartament central, mobilat, 
fără intermedieri. Tel. 216399 
(6197)

OFERTE 
SERVICII

• Adunarea lui Dumnezeu
“Emanuel” Romos vă invită în 
data de 07.XI.1999, ora 9, la 
inaugurarea noului lăcaș de 
rugăciune. Vă așteptăm cu 
drag. Comitetul de organi
zare. (7725)______________

• Primăria Sălașu de 
Sus închiriază prin licitație 
spații pentru producție, 
servicii, comerț. Licitația va 
avea loc în ziua de 22 
noiembrie 1999, ora 11, la 
sediul Primăriei. Informații 
suplimentare la secretaria
tul instituției. (6939)
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• Agenție selecționează 
și înscrie personal calificat 
în construcții civile. Ofertă 
locuri de muncă în străi
nătate. Tel. 094/3163^6, 
094/360321 (OP).

• Angajăm colaborator 
pentru un domeniu de acti
vitate dinamic și diversificat 
care vă oferă posibilități dc 
promovare. Salariu 300 do- 
lari/lună. Tel. 621446, 092/ 
565828(6194)

• Angajăm croitorese în 
Ungaria, cu salariul de 
4.500.000 lei/lună, plus 
casă. Tel. 232064 (6303)

• S.C. Safilar SRL, cu 
sediul în Arad, angajează 
agenți comerciali pentru 
județul Hunedoara. Se oferă 
mașină. Trimiteți curirculum 
vitae la fax: 057/275521 
(7721)

• DUAL organizează cursuri 
de operare PC și utilizare 
programe CI EL începând cu 
15.11.99. Tel. 230449. (6313)

• o C. Benteu și Palko 
SNC anunță pierderea codu
lui fiscal cu nr. 3363949. îl 
declar nul. (6143)

• Pierdut legitimație ser
viciu pe numele Sindea 
Sorin, eliberată de F.E. 
Mintia. O declar nulă. (6315).

JjOMEMORARI

• Familia îndoliată anunță 
cu durere trecerea a șase 
săptămâni de la dispariția 
prematură a celei care a fost

RĂDUT LIANA
/

mamă'și soție de neuitat. 
Parastasul de pomenire 
sâmbătă, 6 noiembrie 1999, 
ora 14, la Cimitirul Bejan. 
(6145)

• Un ultim omagiu celui 
care a fost

DRĂGUȘI0AN
din partea colegilor de la 
Banca Română pentru 
Dezvoltare, Sucursala 
Deva. Sincere condoleanțe 
familiei îndoliate. (6317)

• Cu inimile îndurerate de 
greaua pierdere soțul 
Ghicu, fiii Doru și Adrian, 
nurorile Camelia și Dom- 
nica, nepoții Răzvan și 
Adriana anunță încetarea 
fulgerătoare din viață a celei 
ce a fost o minunată soție, 
mamă și bunică

POPA ELISABETA
în cel de-al 71-lea an al 
vieții. înmormântarea în 
ziua de 4 noiembrie, ora 14, 
de la capela de pe strada 
Popa Șapcă, din Hune
doara. Dumnezeu s-o odih
nească! Te vom păstra 
mereu vie în sufletele noas
tre îndurerate. (7556)

• Profund îndurerată fa
milia anunță încetarea din 
viață a celui care a fost

FULEAI0AN
tată, cuscru și bunic. în
mormântarea va avea loc 
vineri, 5.11.1999, la cimitirul 
din Boșorod. Veșnică 
amintire. (6320)

• Cu adâncă durere soțul 
Adrian, fiica Adriana, gine
rele Mirel, nepotul Alin 
anunță moartea prematură 
a celei care a fost

MÎRZA ELENA
în vârstă de 53 ani. înmor
mântarea va avea loc azi, 
4.11.1999, ora 13, la Cimi
tirul din satul Lăpușnic. Nu 
te vom uita niciodată! 
(6146)
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Acum putetî avea 
un telefon mobil cu numai

999.000 lei
preț valabil pentru Dialog INEDIT

10% reducere la accesorii 
pentru fiecare nou abonat!!!

shop ■ ■ ■ ■ ■ wiiiwviii vvvv niwyuini i ■niiiniv¥(

SccWo’i’s :lei. 054/21 3 1 89, 094/5 1 0849, Deva

SC HABER
INTERNATIONAL

SA
ANGAJEAZĂ

2 ECONOMIȘTI
Condiții:
• studii superioare de specialitate;
• experiența în domeniu constituie un avantaj;
• cunoștințe PC: FOX, EXCEL;
• cunoștințe de limba engleză;
• spirit de echipă;
• disponibilitate pentru program prelungit.
Scrisoarea de intenție, însoțită de C.V., se 

depune la sediul societății, Biroul Personal, până în 
data de 08.11.99.

SC Mode Pălării Cristina SRL
Str. Aurel Vlaicu, nr.49, Deva 

ANGAJEAZĂ CROITORESE calificate, vârsta 
maximă 35 ani, salariu atractiv 200 DM pe 

lună. Telefoane: 054-230034; 213964. y
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C/NEMA
V “PATRIA” DEVA: W.W.W. - Marea nebunie în vest (5-11);
V “FLACĂRA” HUNEDOARA: Aventură în doi (5-8); 

Faimosul Paparazzo (9-11);
V “PARÂNG" PETROȘANI: Star Wars (5-8); Puterea iubirii 

(9-11);
V “DACIA” HAȚEG: Sărutul care ucide (5-8); Inamicul 

statului (9-11);
V “ZARAND” BRAD: Inspectorul Gadget (5-8); Aventură 

în doi (9-11);
V “PATRIA” ORĂȘTIE: Matrix (5-7); Inspectorul Gadget 

(9-11);
V “LUCEAFĂRUL” VULCAN: Cum să devii newyorkez I

(5-7); Star Wars (9-11). 1
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Sfrttoea Biserica

Curioasa Pat<aseforia"din lipașafo $
Duminică, 7 noiembrie a.c., ora 11, Comitetul ' 

parohial Lăpușnic invită, și pe această cale, pe toți \

\
\

\
X
X
X
X
X

la 
ce

/a

aceia care sunt legați de această localitate, 
ceremonia de sfințire a lăcașului de cult ortodox, 
poartă hramul Sfintei Cuvioasa Paraschiva.

Biserica - monument istoric, datând de 
începutul secolului al XVIII-lea, datorită unui grup de
inițiativă, constituit din persoane care s-au născut și 
au trăit aici, cu sprijinul material și fizic al enoriașilor, 
beneficiind de aportul unor importanți sponsori, a fost 
restaurată, căpătând o nouă înfățișare.

Vă așteptăm, așadar, duminică la momentul 
sărbătoresc ce va avea loc la Lăpușnic. (M.T.)

TRANSPORT 
INTIltNAllONAI 
DE PERSOANE 

curse regulate cu 
autocare moderne, la 
cele mai mici prețuri, 
prin “DOUBLET” Bucu
rești, pentru principa
lele localități din:

A Germania 
Austria

* Elveția-direct 
'k 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.

Societate 
comercială 
Oferă pentru 

închiriat 

depozit în 
municipiul 

Deva, în 
suprafață de 
104 mp, dotat 
cu rampă de 
încărcare- 

descărcare în 
mijloace auto. 

Telefon 
212157.

s_______________ >
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Declarație prezentată în plenul 
Camerei Deputaților în ziua de 

02.11.1999 de dl Iile Neacșu, 
deputat PUNI de Hunedoara
Mâine se împlinesc trei ani de la victoria Convenției Demo

crate în alegerile generale din toamna anului 1996. Ar fi normal ca 
în noaptea de miercuri spre joi, cerul Capitalei să fie brăzdat de 
mii de artificii, bucureștenii - cu mic, cu mare -, într-un entuziasm 
general, să ocupe din nou Piața Universității, iar domnul Emil 
Constantinescu să apară, cu aceeași stăpânire de sine, la balcon, 
să împartă cu generozitate zâmbete în dreapta și în stânga. în ton 
cu acest fastuos carnaval aniversar, studiourile de televiziune 
să intre în legătură cu toate capitalele de județe pentru a 
prezenta populației explozia de bucurie generată de îndeplinirea 
înainte de termen a celor douăzeci de prevederi ale Contractului 
de 200 de zile cu România. Bine hrăniți și plesnind de sănătate, 
pensionarii, șomerii, disponibilizații, studenții, elevii, muncitorii și 
țăranii - într-un delir general - să se întreacă în scandări și elogii 
la adresa scofârciților lideri ai partidelor aflate la putere care au 
respectat cu strictețe indicațiile domnului Emil Constantinescu de 
a se sacrifica pe altarul reformei și economiei de piață.

Și pentru a nu se înțelege cumva că doar pe plan intern CDR 
și aliații au obținut succese răsunătoare, pe un ecran impre
sionant, instalat în fața Teatrului Național, CNN și BBC prezintă, în 
comun și în direct, rugămințile lui Bill Clinton și ale celorlalți lideri 
occidentali ca România să nu mai stea pe gânduri și să accepte 
invitația de a intra în NATO și în Uniunea Europeană până la 
Crăciun, altfel, fără forța militară și economică a țării noastre cele 
două organisme sucombă.

Stimați colegi,
Ar fi fost prea frumos ca distinșii noștri guvernanți să 

prezinte Poporului Român un asemenea spectacol.
Din păcate, după trei ani de guvernare românii sunt mai 

săraci, mai flămânzi, mai vlăguiți, mai nesiguri pe ziua de mâine. 
Instalați în jilțurile Puterii, după o pauză de aproape 60 de ani, 
țărăniștii și liberalii au uitat și de „Contractul cu România”, și de 
miliardele de dolari promise, dându-și mâna cu forțe politice 
neinteresate de revigorarea economiei și societății românești. 
Miile de specialiști s-au dovedit niște diletanți, provocând, prin 
decizii aberante, pagube enorme economiei naționale. Grație 
acestei politici în care reforma și privatizarea țin locul lozincilor 
de altădată, România a devenit țara în care numărul de salariați a 
fost depășit de cel al pensionarilor, șomerilor, disponibilizaților 
etc., iar banii pe care toți aceștia îi primesc au ca sursă crește
rea absurdă a prețurilor și nu dezvoltarea investițiilor, producției 
și comerțului.

în aceste condiții de declin economic, toate celelalte compar
timente ale societății s-au prăbușit sau sunt pe cale de a 
falimenta. Ca într-un film de groază, care se prelungește, se 
vorbește de închiderea teatrelor, cinematografelor, caselor de 
cultură, spitalelor, clinicilor, căminelor de bătrâni și copii, institu
țiilor de învățământ superior și mediu, unităților militare, de 
renunțarea la căldură și apă caldă, de sudarea caloriferelor, de 
vânzarea de copii pentru a scăpa de sărăcie.

Intersecțiile de străzi au devenit locurile preferate ale 
cerșetorilor de toate vârstele.

în trei ani de zile, CDR și aliații au compromis tot ceea ce se 
putea compromite: Justiția, Economia, Cultura, Parlamentul, 
Cercetarea științifică, învățământul, Protecția socială, Sănătatea 
populației, instituția Președintelui, Istoria Neamului etc.

Memorabilă aniversare!

z %
Quadrant-

Amroq
PRIGAT

Beverages SA
Quadrant-Amroq Beverages SA, companie internațio

nală de îmbuteliere și distribuție PEPSI, PRIGAT, PERLA, 
KICK, recrutează oameni dornici să lucreze într-un mediu 
dinamic și plin de satisfacții profesionale.

în prezent, compania este într-un proces de trans
formare a activităților sale din România. Piața hățurilor 
răcoritoare din România este o piață competitivă și 
dinamică care cere creativitate și ambiție.

Candidatul ideal care se poate alătura echipei noastre 
trebuie să îndeplineacă următoarele cerințe:

Agent de vânzări:
• experiență în vânzări (FMC)
• abilitate în dezvoltarea relației cu clienții și îmbu

nătățirea vânzărilor pentru fiecare client existent și 
potențial

• bun organizator în preluarea comenzii de la cli- 
enți, raportare la supervizor de vânzări, relația cu mer
chandiser și distribuitori

• un avantaj pot constitui diploma universitară, 
cunoștințe de limba engleză

• carnet de șofer și serviciul militar satisfăcut.
Compania oferă un pachet atractiv, corespunzător 

responsabilităților și legat de performanță. Potențialii 
candidați pot trimite o scrisoare de intenție și un curri
culum vitae până la data de 10 noiembrie 1999, la sediul 
din Deva, str. Depozitelor, nr.11, în atenția director filială 
Alexandru Cismaș, fax 054-224880.

Fond de Investiții pentru IMM
Prin comunicatul de presă 

primit de la Filiala în România a 
CHF (Cooperative Housing Foun
dation) am fost informați că în 
prezent CHF administrează un 
program cu durata de 3 ani, în 
valoare de 4,1 milioane USD, fi
nanțat de Agenția Statelor Unite 
pentru Dezvoltare Internațională, 
în parteneriat cu Fondul Româno- 
American de investiții. în cadrul 
acestui program se regăsește 
un fond rulant de împrumuturi în 
valoare de 1,9 milioane USD 

\___________ _ _____________

destinat dezvoltării IMM-urilor și 
fondului locativ pentru membrii 
organizațiilor partenere din Ves
tul României - incluzând județele 
Timiș, Arad, Hunedoara, Caraș- 
Severin și Mehedinți. Conceptul 
creării unei federații regionale a 
unor instituții financiar-comuni- 
tare, care să deservească mem
brii ONG-urilor partenere ale CHF, 
a fost recunoscut ca o prioritate 
de bază de către participant la 
recenta întâlnire de la Vața de 
Jos a ONG-urilor locale. (N.T.)

Daca Guvernul continua tergiversarea 
negocierilor, japonezii vor pleca din 

Valea Jiului la Mintia - Deva
Concernul nipono-polonez 

format din firmele Itochu - Ja
ponia și Copex - Polonia se chi- 
nuie de aproape un an să se înțe
leagă cu oficialitățile românești în 
vederea punerii în aplicare a lu
crărilor la Proiectul integrat 
Paroșeni.

Acest proiect prevede re- 
tehnologizarea exploatărilor mi
niere Paroșeni și Vulcan, a pre- 
parației Coroiești și a Termo
centralei Paroșeni.

Deoarece atât pentru polo
nezi cât și pentru japonezi este 
valabil proverbul: vorbă multă 
sărăcie curată, reprezentanții 
celor 2 firme au început să se 
cam plictisească de poveștile ce 
li se spun pe la toate cabanele 
de protocol din Valea Jiului și mai 
ales faptul că au cheltuit deja 1 
milion de USD numai pentru stu
diul de prefezabilitate al zonei în 
care se află exploatările miniere 
vizate în proiect.

Deși Valeriu Butulescu - con
silier CNH - susține că din punc

tul de vedere al Companiei Huilei, 
adică ceea ce ține de problemele 
tehnice, totul este rezolvat, dema
rarea lucrărilor la acest proiect 
s-a împotmolit la MIC și guvernul 
României, acestea fiind probleme 
de finanțare care depășesc 
oompetența CNH - Petroșani.

Remarcabil este faptul că 
firma niponă Itochu are mai multe 
investiții în România și anume la 
Suceava și Brăila, unde a investit 
în retehnologizarea unor termo
centrale și se pare că în aceste 
zone negocierile nu au durat 
prea mult în comparație cu Valea 
Jiului și de aceea reprezentanții 
firmei prezenți în cursul săp
tămânii trecute la Petroșani și-au 
exprimat intenția de a investi în 
retehnologizarea Termocentralei 
Mintia. Această firmă are suc
cese remarcabile nu numai la noi 
în țară, ci și în Turcia, unde a in
vestit 4 miliarde USD într-o cen
trală nucleară.

Mihaela FĂGAȘ

Consiliul de Administrație al 
SC "Crișbus” SA Brad

Convoacă ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ în 
data de 19.11.1999, ora 16.00, la Autogara Brad, cu 
următoarea ORDINE DE ZI:

1. - Aprobarea programului de restructurare
2. - Diverse
3. - Aprobarea modificării structurii organizatorice.
In cazul în care la data de mai sus adunarea nu va 

fi statutară, aceasta se amână pentru data de 20.11.1999, 
la ora 10.00, în același loc.

Procurile de reprezentare se depun la sediul societății 
până în data de 18.11.1999.

Informații suplimentare la sediul societății din Brad, 
^str. Goșa, nr. 44, sau la telefon 054-651242.

SC "Comcereal" SA
Deva

La solicitarea FPS, acționar deținând 70% din acțiunile 
societății, președintele Consiliului de Administrație și cenzorii 
convoacă ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR de la SC 
"Comcereal" SA, Deva, in ziua de 22.11.1999, ora 10, cu urmă
toarea ORDINE DE ZI:

Analiza activității economico-financiare a 
societății comerciale

- Raportul cenzorilor privind verificările efectuate 
la solicitarea FPS din ședința AGA anterioară.

- Alegerea Consiliului de Administrație
- Alegerea cenzorilor
- Diverse
In caz de neintrunire a cvorumului adunarea va avea loc in 

aceeași zi la ora 12.

scj SUI
caută asociat în vederea continuării și 

finalizării imobilului în construcție, cuprin
zând: sediu dispecerat, spații comerciale și 
locuințe, situat în Zona Gării (lângă Regula
torul de trafic CFR),

Informații la sediul din str. Depozitelor, nr. 
2, telefon 221852.

------------------------------------------------------------------------- ț
Masă rotundă la Prefectură

"Parteneriat
Administrație - ONG"

I
Marți, 2 noiembrie a.c., la 

Deva s-a desfășurat”Masa ro
tundă" cu tema "Parteneriatul 
administrație publică locală - 
organizații neguvernamentale".

Acțiunea a fost organizată 
de Prefectură și Consiliul jude
țean Hunedoara și a avut ca invi
tați reprezentanți ai organizațiilor 
neguvernamentale, Prefectură și 
Consiliul Județean, Comitetului de 
Coordonare a Forumului Național 
ONG, conducători ai unor instituții 
județene, ziariști etc.

Masa rotundă s-a desfă
șurat pe mai multe module, iar ca 
principale momente s-au con
stituit prezentarea de către re
prezentanții ONG a problemelor 
cu care se confruntă și a celor 
specifice sectorului neguverna
mental, prezentarea unor puncte 
de vedere ale reprezentanților 
Administrației publice locale și a 
Comitetului de Coordonare a 
Forumului Național, a unor idei și 
păreri privind colaborarea cu 
mass media.

S-au făcut cunoscute apoi 
unele puncte de vedere ale 
asociațiilor de întreprinzători 
particulari cu referire la re
sursele financiare și umane 
ale acestora.

în încheiere s-au pus mai 
multe întrebări și s-au dat în 
parte răspunsuri la faptul dacă 
merită să se muncească îm
preună în folosul comunității, 
dacă se merge înainte sau îna
poi în această relație dintre 
administrație și organizațiile 
neguvernamentale ș.a.

în cadrul discuțiilor s-a 
precizat că între principalele 
obiective ale organizațiilor 
sunt creșterea coeziunii în inte
riorul comunității ONG, stimu
larea dialogului și a partene- 
riatului, atât în cadrul sectorului 
neguvernamental, cât și între 
acest sector și principalele 
instituții publice, găsirea unor 
soluții la problemele generale 
cu care se confruntă sectorul 
non-profit etc. (VN)

Direcția Generală a Finanțelory T

Publice și Controlului Financiar 
de Stat Hunedoara-Deva, 
cu sediul în Deva, str. 1 Decembrie, nr. 30, 

anunță LICITAȚIE pentru ACHIZIȚIONAREA DE SPAȚII pentru 
următoarele unități fiscale cu trezorerii în următoarele localități:

1. Sediul în Lupeni
- suprafața utilă minimum 410 mp.
Sediul Ilia
- suprafața utilă minimum 350 mp.
Sediul Călan
- suprafața utilă minimum 420 mp.
Sediul in Hațeg
- suprafața utilă minimum 350 mp.
2. Ofertantul să fie proprietar al imobilului; imobilul să se 

situeze în zona centrală a orașului.
3. Detalierea prețului pe elemente componente inclusiv TVA.
4. Structura de rezistență și finisaje în concordanță cu 

Legea nr. 10/1995, art. 25 (starea fizică bună).
5. Să permită amenajarea unui tezaur.
Licitația va avea loc la sediul DGFPCFS, Hunedoara-Deva, 

în data de 16.11.1999, ora 10.
Ofertele se vor depune până în data de 15.11.1999, ora 12, 

în plic închis, la secretariatul DGFPCFS.
în cazul în care se va prezenta o singură ofertă, licitația se 

va relua în data de 19.11.1999, ora 10.
Solicităm totodată oferta de preț până în data de 8.11.1999, 

pentru cumpărarea de:
- mașini de scris el cu memorie (car mijlociu, caractere 

mari), copiatoare performante A3, scaune, birouri, mașini de 
numărat, dulapuri, mașini de calcul birou 16 DH, case de bani, 
sistem de alarmă.

Consiliul de Administrație al
SC “Sidermet” SA Călan
convoacă ADUNAREA GENERALĂ A 

ACȚIONARILOR/ la sediul societății/ str.* » '

Furnalistului, nr. 17, în data de 19 
noiembrie 1999, ora IO, cu următoarea 
ORDINE DE ZI:

1. Completarea membrilor de Admi
nistrație a SC "Sidermet" SA Călan.

2. Analiza stadiului investiției 
"Turnătoria de Tuburi de Presiune din 
Fontă Ductilă".

3. Diverse.
în cazul în care nu se îndeplinesc 

condițiile legale pentru desfășurarea 
Adunării Generale a Acționarilor, 
acecsta va avea loc a doua zi la 
același sediu și aceeași oră.

Informații suplimentare la tel. 
730C 03.
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