
Minerii din Valea Jiului iși vor primi 
banii la timp dacă va fi liniște și pace

Lansare
de carte

Dacă una din marile 
probleme ale minerilor din Valea 
Jiului era plata la timp a 
salariilor, care nu o dată a scos 
ortacii în stradă, începând din 
această lună greaua problemă 
a fost eliminată. Conform unei 
decizii a directorului general al 
CNH - Petroșani, ing. Ilie

a Banca 
Internaționala 

a Religiilor 
oferă persoanelor 

fizice în fiecare zi de 
marți, miercuri și joi

“CERTIFICATE
PENTRU CONTUL

DE DEPOZIT” 
cu o DOBâNQÂ FUÂ de 54% 
și scadența la 96 zile pin 

unitățile sale din Deva, Brad, 
Orâștie și Hațeg
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Șefia OSCE pentru 
România - onoare, 

răspundere, obligație
In aceste zile se 
Idesfășoară în capitala 

Turciei, Istanbul, reuniunea 
■reprezentanților la vârf ai 
statelor membre ale OSCE - 
organism apărut în anul 1970 
sub numele de Conferința 
pentru Securitate și Cooperare 
în Europa. în anul 1994 și-a 
schimbat denumirea din 
Conferință în__
Organizație, \
asumându-și 
răspunderi wCVKaM 
sporite, de 
prevenire a conflictelor, 
gestionarea crizelor și 
reconstrucția post-conflict în 
zonele sale de influență, de 
veghere a respectării 
drepturilor minorităților.

în prezent, OSCE are 55 de 
membri - state europene, foste 
republici sovietice, SUA și 
Canada, ceea ce îi conferă un 
rol extrem de important în 
soluționarea conflictelor și 
crizelor tot mai pronunțate care 
se manifestă la această oră 
într-o serie din statele membre 
și din perimetrele învecinate 
acestora. Tocmai de aceea 
acordarea României a funcției 
de președinte al OSCE pentru 
anul 2001 incumbă o mare 
responsabilitate, mai ales pentru 
o țară care se confruntă cu 
multiple probleme de natură 
politică și organizatorică, de 
consolidare a democrației și

Dumitru GHEONEA

(Continuare în pag. 2)

Demisie la liberali
■

Din partea dlui Virgil Boca, 
la redacție am primit mai multe 
documente din care rezultă 
demisia sa din “calitatea de 
membru al PNL și, ca atare, din 
funcțiile de vicepreședinte al 
Filialei județene și de membru 
al Consiliului Național al PNL".

Demisia a fost înaintată la 
Biroul Filialei Județene al PNL 
la 12 noiembrie a. c., iar despre 
acest lucru a fost încunoștințat 
și Biroul Permanent al PNL 
București.

Dintre motivele demisiei, dl 
Jloca arată că la nivelul Filialei 

Bălănescu, s-a stabilit că plata 
și avansul minerilor din Valea 
Jiului să fie achitate în 15, 
respectiv 30 ale fiecărei luni.

“Contrar așteptărilor unor 
lideri de sindicat, salariile 
minerilor în această lună au fost 
plătite integral și chiar mai 
devreme cu 2 zile (13 nov. ’99)
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dezvoltare economico-socială 
la un deceniu de la 
schimbarea regimului de tip 
comunist cu altul modern, 
occidental.

Toate prognozele și 
opțiunile dau ca sigură 
intrarea României în troika 
OSCE - grupul de trei țări 
format din fostul președinte 

;— (Norvegia în 
preșe- 

dintele în exercițiu 
BțIMl (Austria în 2000) 

și viitorul preșe
dinte (România în 2001), țara 
noastră fiind singurul candidat 
aflatîn cursă, numit în urmă cu 
trei ani. Asta înseamnă că în 
anul 2001 ministrul de externe 
al României de la acea dată va 
fi și președintele Organizației 
pentru Securitate 
Cooperare în Europa.

Chiar dacă, așa cum se 
spune, căciula este cam mare 
pentru noi - și asta nu pentru 
că n-am fi o țară mai mare 
decât Norvegia și Austria, de 
exemplu, ci pentru situația 
grea în care ne aflăm din toate 
punctele de vedere, raportat 
la oricare altă țară europeană 
-, ea (căciula) este foarte 
necesară și onorantă, deși nu 
îi aduce vreun avantaj 
material. îi aduce în schimb

Și

și Biroului județean se ia în 
seamă doar un anumit fel de 
opinii, iar deciziile se iau doar 
de un grup; locurile pentru 
viitoarea campanie electorală 
sunt cumpărate; în fapt, 
fuziunea dintre PAC și PL'93 
nu s-a produs.

“Sunt un om de caracter, 
cum gândesc, exprim și fac, 
dar, din păcate, nu aici, în 
această structură care se 
cheamă liberală și în care 
liberalii sunt izolați” - mai 
spune dl Boca în motivele 
demisiei sale. (V.N.) 

de la data stabilită. Dacă e 
liniște și pace putem colabora 
cu MIC și salariile pot fi plătite 
la timp" - a declarat Valeriu 
Butulescu, consilier CNH.

Se pare că liniștea și pacea 
de care vorbea dl Valeriu 
Butulescu sunt un semnal de 
intrare în normalitate a destinelor

Comisia Județeană de 
Apărare împotriva Dezastrelor 
Hunedoara s-a întrunit ieri, 17 
noiembrie a.c., pentru a hotărî 
repartizarea ajutoarelor 
materiale și bănești populației 
din zonele afectate de 
inundații în acest an.

în luna mai a acestui an mai 
multe localități ale județului, 
printre care Șoimuș, Crișcior, 
Vețel au suferit de pe urma 
ploilor. La peste 400 de 
locuințe și 142 anexe 
gospodărești pagubele au 
fost de aproape 15 miliarde de

... ................  ' >Bani și 
materiale

de
construcții 

pentru 
sinlstrați

lei. La puțin timp, in iunie, alte 
22 de locuințe și 54 de anexe 
din Brad, Băița și Baia de Criș, 
au fost afectate de 
calamitățile naturale. La peste 
10 miliarde de lei au fost 
evaluate distrugerile produse 
de inundațiile din perioada 12- 
14 iulie a.c. în Densuș, Râu de 
Mori, Sarmizegetusa, Sălașu 
de Sus, Boșorod, Pui, Uricani 
ș.a. au fost afecate 135 de 
locuințe. în fine, în august au 
căzut alte ploi torențiale. 
Urmarea, alte sute de case și 
anexe gospodărești din Valea 
Jiului au suferit.

Au sărit în ajutorul 
sinistraților mai multe instituții: 
CEC, Imprimeria Națională, 
Loteria Națională, Sindicatul 
Energeticienilor, Direcția 
Județeană de Drumuri, MMPS, 
Federația Sindicatelor din

Sorina POPA 

(Continuare în pag. 2)

In peisajul devean

O librărie de înaltă ținută, în stil european
Ne pare nespus de bine și ne bucurăm sincer că, din 

când în când, putem consemna că în urbea noastră are loc 
câte un eveniment de suflet, pentru suflet. Căci n-am 
putea numi altfel întâmplarea petrecută la începutul 
acestei săptămâni, când am fost martor la actul autentic 
de cultură prin care, grație inspirației și ambițioasei idei a 
administratorului unic, Laura Popa, personaj cu vocație 
aleasă și dăruire față de carte, de creatorii și cititorii ei, 
încurajată și susținută fiind de soțul său Ionică, la Deva, 

kpe bdul 1 Decembrie, la parterul blocului B (lângă

Alimcarn), s-a deschis o librărie, într-un spațiu extins și 
. complet renovat, având o ținută similară oricărei librării 

de tip occidental. De altfel, spre bucuria gazdelor, încă 
de la deschidere, noua librărie s-a bucurat de un aflux 
de vizitatori, cumpărători și iubitori ai cărții. în peisajul 
devean presărat cu atâtea cârciumi, evenimentul la care 
am participat merită să fie lăudat, aici găsindu-și

Nicolae TÎRCOB

(Continuare în pag. 2)

mineritului din Valea Jiului, 
deoarece în ultima perioadă 
CNH - Petroșani a reușit să 
achite și o parte din datoria 
pe care o avea către bugetul 
central și bugetele locale, în 
valoare de 300 miliarde lei.

Mihaela FĂGAȘ

A
7

Valea Jiului
cel mai oribil
ghetou urban
Marți’. 16.11,1999, la 

Primăria municipiului Petroșani, 
s-a desfășurat Seminarul - 
Atelier, în cadrul căruia s-au 
discutat rezultatele Studiului 
privind Dezvoltarea Regională 
în Valea Jiului. Acest studiu este 
finanțat printr-un program 
PHARE și a fost elaborat de 
firma britanică de consultanță 
IMC Consulting Limited. 
Seminarul s-a desfășurat sub 
egida Ministerului Industriei și 
Comerțului și a delegației 
Comisiei Europene în România, 
în cadrul acestui seminar s-a 
făcut un rezumat al Strategiei și 
Planului de Acțiuni pentru Valea 
Jiului. MIC a contractat cu IMC 
Consulting Ltd., în cadrul 
programelor PHARE, elaborarea 
strategiilor pe termen mediu și a 
planurilor de acțiuni pe termen 
scurt pentru redezvoltarea 
județului Gorj și a Văii Jiului.

în rezumat, strategia 
elaborată de firma de consultanță 
IMC Consulting Ltd. tratează 
probleme cum ar fi: *gravitatea 
și natura problemelor din Valea 
Jiului, apreciindu-se că: " Valea 
Jiului prezintă caracteristicile 
celui mai oribil ehetou urban " 
*Părțile tari și părțile slabe din 
această zonă exemplificate prin:

• — Cum îți dai seama dacă temperatura a 
scăzut sub 20 de grade?
- Avocații încep să-și bage mâinile în 

propriile buzunare...

în sala mică a Casei de 
Cultură din Deva va avea loc 
mâine, 19.11.1999, ora 15,30, 
lansarea cărții “Ninge peste 
amintiri”, apărută la Editura 
“Călăuza”, a cărei autoare 

i este prof. Marioara 
^_upukscu^(GJL^_____

APARE LA DEVA

investițiile în afaceri în 
interiorul județului, agricultura 
și silvicultura, industria 
minieră, industria manu
facturieră, construcțiile, 
serviciile, turismul, mediul 
înconjurător și infrastructura 
fizică, condițiile de locuit și 
calificarea profesională; *0 
previziune pentru Valea Jiului 
printr-un model care prevede 
că peste 10 ani Valea Jiului va 
dispune de : o rată a șomajului 
cel puțin egală cu media 
regiunii, o bază indigenă 
înfloritoare a IMM-urilor, un 
sector turistic înfloritor, un 
mediu înconjurător curat, 
condiții de locuit adecvate 
secolului XXI, o comunitate 
locală întreprinzătoare și 
ambițioasă.

Reprezentanții firmei 
britanice IMC Consulting 
Ltd. care au contribuit la 
elaborarea acestei strategii,] 
domnii Frank Flyrtn - Senior 
Consultant, Mike Dorsman, 
Associate Consultant, și 
David Ford - Senior 
Consultant, au estimat că în 
urma implementării

Mihaela FĂGAȘ

(Continuare în pag. 2)
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x la 30 de zile - 
50% /an 

prin capitalizare - 
63,21%/an

x la 90 de zile - 
53% /an 

prin capitalizare - 
64,49%/anX.

Rata inflației în luna 
octombrie a atins nivelul de 
4,2%, în creștere față de 
luna anterioară, când 
aceasta a fost de 3,2%, în 
principal ca urmare a 
influenței majorării accen
tuate a tarifelor la servicii - 
cu 6,8%.

Potrivit Comisiei
Naționale pentru Statistică, 
prețurile mărfurilor
nealimentare au crescut, 
luna trecută, cu 3,6%, în 
timp ce mărfurile 
alimentare s-au scumpit cu 
3,4%.

Cele mai semnificative 
evoluții ale tarifelor au fost 
consemnate la serviciile de 
poștă și telecomunicații, 
care s-au majorat cu 8,6%, 
fiind urmate de transportul 
pe calea ferată, care s-a

Prețurile 
au luat-o

razna
scumpit cu 8,2%, serviciile 
de apă, canal, salubritate - 
cu 6,6%, ca și serviciile din 
restaurante, cafenele, 
cantine - cu 3,9%, și cele 
de reparații auto, 
electronice și lucrări foto - 
cu 3,8%.

Prețurile la tutun și 
țigări, precum și tarifele la 
energia termică au avut, în 
octombrie, cea mai 
puternică evoluție din ul
tima perioadă, cunoscând 
majorări de 9,9%, respectiv 
de 9,4%, reiese din datele 
CNS.

De asemenea, energia 
electrică s-a scumpit cu 
3,3%, combustibilii - cu 
3,4%, iar medicamentele - 
cu 2,4%.

în cadrul grupei de 
mărfuri alimentare, creșteri 
semnificative de prețuri au 
fost înregistrate la fructe - 
cu 18,3%, la laptele de 
vacă - 6,2%, la unt - 6%, 
brânză - 5,4%, precum și 
la legume și conserve de 
legume - 4,2%.

Rata medie lunară a 
inflației în perioada 
ianuarie - octombrie 1999 
a fost de 3,8%. Față de 
decembrie 1998, rata 
inflației este de 44,7%, iar 
comparativ cu octombrie 
1998, de 50,6%.
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Șefia OSCE pentru 
România

(Urmare din pag. 1)

credibilitate și respect în lumea 
bună a Europei, îi ușurează 
într-o oarecare măsură drumul 
spre NATO și UE, așa cum s-a 
întâmplat și cu Cehia, Ungaria 
și Polonia, care au deținut 
președinția OSCE în anii 1992, 
1995, 1998, îi conferă 
recunoașterea unor succese 
cum ar fi rezolvarea pozitivă a 
problemei minorităților etnice, 
devenirea ca factor de 
stabilitate și echilibru în Balcani, 
dovedirea atașamentului față 
de organismele euro-atlantice 
spre care tindem.

Accederea într-o ase

In vederea aderării României la U.E

La București se va 
deschide Institutul

European
Fokion Fotiadis, șeful 

Delegației Comisiei 
Europene în România a 
anunțat semnarea unui 
contract în valoare de 
800.000 de euro pentru 
înființarea și funcționarea 
unui Institut European în 
România. Fotiadis a 
declarat că cei 800.000 de 
euro vor finanța Institutul 
European pentru urmă
toarele 14 luni. “Uniunea 
Europeană s-a angajat să 
acopere costurile și pentru 
următorii doi ani”, a 
precizat Fotiadis,
adăugând că UE vizează o 
reducere treptată a 
influxului de capital, astfel 
încât Institutul European 
să fie preluat de Guvernul 
României. “Momentul 
înființării Institutului 
European are o deosebită 

VREMEA
Cerul va fi mai mult noros. Se vor semnala precipitații 

sub formă de ploaie în cursul zilei, apoi sub formă de 
lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla slab la moderat cu 
intensificări la munte. Temperaturile minime vor oscila 
între -6 și +4 grade, iar maximele între 4 și 12 grade 
Celsius. Local se va semnala ceață. (A. Iursicsin)
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menea funcție, într-o Europă 
bogată, dar și măcinată de 
convulsii politice, etnice și 
economice, într-o etapă 
extrem de importantă pentru 
evoluția planetei în primul an 
al mileniului trei, nu numai că 
ne conferă o responsabilitate 
uriașă în plan extern, dar ne 
și obligă să schimbăm 
radical macazul în interiorul 
granițelor țării, să construim o 
societate solidă, temeinic 
așezată economic, da^ și 
material și spiritual. Spefăm 
ca întreaga noastră clasă 
politică să conștientizeze 
aceste lucruri.

semnificație datorită 
perspectivei create de 
propunerea Comisiei de a 
începe anul viitor 
negocierile de aderare a 
Rohnâniei la UE”, a mai 
spus Fotiadis.

Una din principalele 
atribuții ale Institutului 
European va fi orga
nizarea de cursuri de 
pregătire pe tema ade
rării, pentru funcționarii 
publici, inclusiv viitorilor 
negociatori cu Uniunea 
Europeană. Institutul 
European va coordona 
traducerea de documente 
referitoare la legislația 
UE, va organiza și 
coordona campanii de 
informare a publicului, 
administrației și oame
nilor de afaceri cu privire 
la integrarea europeană.

Valea Jiului...
(Urmare din pag. 1) 

măsurilor conținute în Planul 
de acțiuni se vor crea 9400 
locuri de muncă, din care’3900 
vor fi de lungă durată și 5500 
de scurtă durată. Ținând cont 
de efectele zonei, strategia va 
putea crea un număr total de 
locuri de muncă (de lungă și 
scurtă durată) cuprins între 
18900 și 28300. Se apreciază 
că, dacă va fi atinsă cota de 
28300 locuri de muncă, 
rezultatul va fi o reducere 
semnificativă a șomajului față 
de rata sa oficială ridicată de 
18,7%.

Trebuie să recunoaștem că 
pe hârtie totul arată bine și 
promițător, însă rămâne de 
văzut dacă această strategie 
elaborată de firma britanică 
IMC Consulting Ltd., care se 
arată foarte benefică pentru 
relansarea și redezvoltarea Văii 
Jiului, va ft aplicată în practică.

O librărie de înaltă
tinutăr
(Urmare din pag. 1)

încununare și osteneala 
meșterilor de la firma 
Herdan Construct.

Gazdă bună, adminis
tratorul SC Prestcom 
Divers, căci așa se 
numește librăria, dna 
Popa îmi spunea, printre 
altele, că are aici, în fondul 
de carte, prezente 
aparițiile cele mai recente 
ale unor renumite edituri 
precum Humanitas, 
Polirom, Univers, Dacia, 
Niculescu, Lider, Miron, să 
amintim doar pe câteva 
dintre cele mai 
prestigioase cu care 
colaborează firma. în 
preocuparea pentru 
economia de spațiu, în 
rafturi se găsesc expuse 
cu bun gust multe titluri 
de cărți, aranjate fiecare 
după edituri. Din discuția 
avută cu administratorul 
firmei am reținut că aici 
se primesc comenzi de 
cărți de la clienți, care 
sunt onorate în 24 de ore. 
Pe lângă cărți și-au mai

La acest seminar au fost 
prezenți și reprezentanți ai 
PHARE - dl Robert Devlin 
McKean - Proiect manager, 
Liliana Botezatu - expert 
MIC, Peter Bright - din 
Dearne Valey - o zonă din 
Marea Britanie care în urmă 
cu 10 ani avea aceleași 
probleme ca ale Văii Jiului 
din cauza industriei 
carbonifere, subprefectul 
Hunedoarei - Iuliu Winkler, 
primarii orașelor din Valea 
Jiului, președintele CCI, 
Gheorghe Griin, și agenți 
economici din Valea Jiului.

Normele exigente 
aplicate în Parlamentul 
României și Camera 
Deputaților în ceea ce 
privește absențele de la 
ședințe au făcut ca senatorii 
și deputății de Hunedoara, 
invitați la acest seminar, să 
nu poată participa.

găsit locul și o serie de 
reviste, CD-uri, precum 
și un mic stand' de 
cosmetice.

Pentru cei interesați 
este de reținut că 
programul de funcțio
nare a librăriei este în 
zilele lucrătoare între 7- 
20 și sâmbăta până la ora 
14.

Dna Popa a ținut să 
mulțumească construc
torului, firma Herdan 
Construct SRL din Deva, 
pentru calitatea și 
seriozitatea cu care a 
lucrat, consilierilor locali 
și primarului munici
piului, care au înțeles și 
au apreciat ca atare 
inițiativa realizării unei 
librării moderne, căreia, 
trecându-i pragul, 
oricine rămâne plăcut 
impresionat de soli
citudinea tinerelor 
librărese Betl și Mihaela, 
gata să ofere oricând un 
sfat competent în 
alegerea lecturilor 
preferate.

Bani și 
materiale de 
construcții 

r

(Urmare din pag. 1)

Radiocomunicații, Guvernul 
Olandei. Guvernul României a 
acordat materiale de 
construcții (ciment, var, 
cherestea, țiglă, beton armat) 
în valoare de 1,2 miliarde de lei 
și un ajutor financiar pentru 
județul Hunedoara de 5 
miliarde de lei. în urma 
revendicărilor făcute s-a 
constatat că doar 3,4 miliarde 
de lei acoperă pagubele 
produse. Trebuie știut că 
aceste ajutoare sunt menite 
să refacă stricăciunile nu să-i 
ajute pe unii să se 
îmbogățească.

Comisia Județeană de 
Apărare împotriva Dezastrelor 
Hunedoara a stabilit cu 
această ocazie și cum să se 
facă distribuirea materialelor 
de construcții. Tabelele 
nominale ale persoanelor 
sinistrate și cantitățile de 
materiale primite vor fi 
transmise prin grija primarilor 
la Prefectura Hunedoara în 
termen de 10 zile de la 
încheierea acțiunii.

Ciorbea 
„binecuvântează” 

organizația 
hunedoreană 

a ANCD
Alianța Națională Creștin 

Democrată s-a născut în 
chinuri mari. După îndelungi 
tergiversări partidul dlui Victor 
Ciorbea a fost în sfârșit 
recunoscut legal. Organizația 
hunedoreană a ANCD a fost 
și ea măcinată de tot felul de 
dispute înainte chiar de a lua 
ființă. De altfel, despre micul 
„război” dus între membrii 
ANCD Hunedoara am relatat 
pe larg la vremea respectivă. 
Ei bine, acum se pare că apele 
s-au limpezit și că, în sfârșit, 
ANCD va avea o adevărată 
organizație și în județul nostru, 
însuși președintele ANCD, dl 
Victor Ciorbea, va fi prezent 
sâmbătă, 20 noiembrie, la 
Deva pentru a da „binecuvân
tarea" organizației județene. 
Conferința județeană a ANCD 
se va desfășura la Primăria 
municipiului Deva și va începe 

Ja ora 12.00 (A.N.)

Joi, 18 noiembrie

2 BERBEC 
(21.III - 20.IV)

Aveți o grămadă de 
lucruri de făcut și nu știți 
cu ce să începeți. Faceți o 
listă cu priorități, altfel va 
trebui să luați totul de la 
capăt din cauza greșelilor. 
O TAUR
(21.IV - 21.V)

Problemele cu auto
ritățile le rezolvați în scurt 
timp. Prin studiu câștigați 
aprecierea colegilor. Dacă 
doriți să vă căsătoriți, 
fixați ziua nunțiii 
O GEMENI
(22.V - 21.VI)

Doamnele sunt în 
formă, foarte active șl 
vesele. Creați o 
atmosferă deosebit de 
plăcută la locul de 
muncă, în familie, în 
cercul de prieteni.
O RAC
(22.VI - 22.VII)

Dacă abordați planuri 
importante azi ați putea 
eșua, dar nu din vina dv. 
Sunteți mai încordați șl 
puteți jigni persoane 
dragi. Fiți toleranți și 
răbdători
O LEU 
(23.VII - 22.VIII)

Ziua nu e potrivită 
afacerilor și manevrelor 
financiare. Acordați 
atenție sănătății. Cel mal 
vârstnici au mai multe 
bucurii șl succese dacă 
sunt amabili.
3 FECIOARĂ 
(23.VIII - 21.IX)

Continuați ce ați 
început. Ziua e favorabilă 
cumpărăturilor, așa că vă 
puteți reînnoi garderoba. 
Aveți grijă să nu risipiți 
banii.
O BALANȚĂ 
(22.IX - 22.X)’

încercați să visați la 
ceva realizabil, căci dacă 
veți continua cu fanteziile 
nu va fi bine. Afaceri 
avantajoase faceți cu un 
Capricorn, Leu sau 
Săgetător.
O SCORPION 
(23.X - 21.XI)

încercați să acceptați 
critica. Femeile se simt 
singure, însă nu e cazul 
să-și plângă de milă. 
Partenerul vă satisface 
orice dorință, dar n-o 
poate ghici.
O SĂGETĂTOR 
(22.XI - 20.XII)

Dacă sunteți primul 
născut aveți o formă 
excelentă, nu acordați 
atenție micilor neplăceri. 
Ceilalți au o zi Instabilă, 
cu posibile conflicte 
familiale.
O CAPRICORN 
(21.XII - 19.1)

Pe plan profesional vi 
se deschide calea spre 
avansare și primiți ajutor 
de unde nu vă așteptați. 
O altă schimbare în bine 
urmează.

VĂRSĂTOR 
(20.1 - 18.11)

Aveți atâtea de făcut 
încât, cu toate eforturile, 
uneori sunteți depășiți 
de probleme. Ziua nu-i 
propice aplicării
planurilor importante.
O PEȘTI 
(19.11 - 20.1)

Liniștiți șl echilibrați 
sunteți nu fiindcă vi s-ar 
fi rezolvat problemele 
profesionale, ci pentru 
că știți că nervii nu-șl au 
rostul.

http://www.paginiaurii.ro
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Supraviețuirea - cuvântul 
de ordine la Blăjeni

Munca voluntară ■ repusă în drepturi

Comuna Blăjeni, ca de 
altfel mai toate

localitățile ’ din jurul
municipiului Brad, suferă în 
primul rând din lipsa locurilor 
de muncă. Nici chiar
declararea drept zonă
defavorizată nu a schimbat în 
mod substanțial lucrurile. Și 
aici oamenii sunt nevoiți să 
reînvețe un mod de viață ce 
părea uitat. Creșterea 
animalelor, prelucrarea 
lemnului și, de ce nu - mai 
nou - agroturismul se pot 
constitui în prezent în 
alternative pentru cei care 
acum sunt șomeri. Și dacă 
creșterea animalelor sau 
prelucrarea lemnului necesită 
un minimum de investiții, iar 
rezultatele nu sunt 
întotdeauna cele așteptate, 
turismul poate fi cu adevărat 
motorul dezvoltării acestei 
regiuni. Din nefericire, 
insuficienta implicare a 
statului în sprijinirea acestei 
regiuni, prin facilitarea 
anumitor credite pentru cei 
care vor să-și deschidă mici 
pensiuni turistice, întârzie 
dezvoltarea turistică a zonei. 
De asemenea, inexistența sau 
existența improprie a unei 
infrastructuri bine puse la 
punct are aceleași efecte. Și 
totuși, frumusețea naturii 
poate fi magnetul care să 
aducă turiști, chiar dacă 
rusticul este mai prezent 
decât ar fi nevoie, atrăgând în 
acest fel și atât de așteptatele 
fonduri necesare dezvoltării 
regiunii. Despre toate acestea 
și în general despre 
problemele comunei Blăjeni 
am discutat cu dl. viceprimar 
loan Bogariu.

Rep.: - Die viceprimar, 
spuneți-ne pentru început 
dacă și cum vă descurcați 
cu fondurile bugetare; vă 
sunt de ajuns banii pe care 
îi aveți pentru a concretiza 
toate inițiativele exe
cutivului?

I.B.: - Banii, ca peste tot, 
sunt puțini și la noi, însă eu

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

Investițier prioritară
în opinia dnei Adriana Ștefan, contabila 

primăriei, cea mai prioritară investiție la 
Blăjeni este repararea drumului comunal 
de acces la intrarea în comună. Pe o 
porțiune de câteva zeci de metri, DC 12 
este pur și simplu frânt pe axă, asfaltul fiind 
pe unul din sensuri spulberat. Partea 
distrusă a drumului este în pericol de a se 
surpa fiind direct amenințată la o cât de 
ușoară alunecare de teren șoseaua fiind 
construită chiar la marginea unei ravene. 
Interlocutoarea este de părere că dacă nu

vor fi găsite resursele necesare pentru a se 1 
reabilita șoseaua pe porțiunea distrusă I 
comuna Blăjeni riscă să rămână izolată în | 
cursul acestei ierni. în aceste condiții, | 
deplasarea spre Blăjeni a devenit o mică ■ 
aventură. “în rest nici nu ne putem gândi la 1 
marile investiții care ar aduce în comună I 
gaz metan, canalizare și apă curentă. | 
Costurile sunt atât de mari, iar resursele | 
atât de limitate încât orice încercare de a ■ 
iniția ceva este mai mult decât absurd", ! 

preciza interlocutoarea. '

Școala a fost renovata
Despre comuna Blăjeni 

se poate spune că, la fel 
ca majoritatea comunelor 
hunedorene, nu are o 
situație financiară prea 
strălucită. Rectificarea 
bugetară a fost benefică, 
însă banii nu au ajuns 
decât pentru cele mai 
urgente cheltuieli. Așa 
încât executivul a avut o 
sarcină deloc ușoară de 
stabilire a unei liste clare 

Lde priorități. Prin urmare, 

consider că am reușit să ne 
încadrăm destul de bine în 
suma avută și am drămuit 
banii cât mai bine. Acum, în 
urma rectificării, am primit 
încă 250 de milioane, bani 
extrem de necesari 
supraviețuirii până la sfârșitul 
anului. Cu suma respectivă am 
reușit să ne acoperim marea 
majoritate a cheltuielilor 
făcute, așa că aș putea spune 
că momentan stăm destul de

- dialog cu dl 
loan Bogariu, 
viceprimarul 

comunei -
x_________ ___ _ _________/

bine din acest punct de 
vedere. Am reușit, spre 
exemplu, să aprovizionăm cu 
lemne toate instituțiile pe care 
le avem în subordine, în 
special școlile de pe raza 
comunei, asigurând un minim 
de condiții pentru elevi dar și 
pentru profesori.

Rep.: - înțeleg că ați 
făcut pregătirile necesare 
pentru a face față iernii.

I.B.: - Da, am făcut cam 
tot ce ne-a stat în putință 
pentru a rezista în fața 
vitregiilor iernii care a venit 
deja. Am reușit să ne ocupăm 
mai îndeaproape de drumurile 
din comună și chiar în această 
săptămână vom încerca să 
pietruim porțiunea situată la 
intrarea în Blăjeni. De altfel, 
trebuie șpus în acest context 
că cei 50 de milioane de lei 
primiți pentru întreținerea 
drumurilor sunt total 
insuficienți, permițându-ne 
doar efectuarea unor mici 
lucrări. Am dori să procurăm 
materialele necesare pentru 
repararea podului peste Criș, 
însă costurile pentru o 
asemenea lucrare sunt 
enorme, iar banii sunt 
inexistenți.

Rep.: - Ați reușit să vă 
implicați în vreun fel în 
sprijinirea șomerilor?

școlile comunei au fost 
primele luate în calcul. 
Primăria comunei Blăjeni 
s-a implicat activ în 
renovarea lor, câteva 
dintre ele având nevoie 
urgentă de aceste 
reparații. în situația cea 
mai gravă se afla chiar 
școala din centrul de 
comună, aici fiind 
necesare lucrări de 
tencuire interioară și 
exterioară, precum și de

I.B.: - Am reușit să 
angajăm 12 persoane 
disponibilizate pentru a 
efectua unele lucrări de 
întreținere și reparații la 
drumuri. Este vorba despre 
acel program finanțat de 
Banca Mondială, cei 12 fiind 
angajați pe șase luni. Ei au 
făcut o treabă foarte bună și 
consider că ne-au ajutat 
foarte mult. Sperăm ca la 
anul să reînceapă acest 
proiect și să primim noi 
fonduri pentru a angaja mai 
mulți oameni. Oricum, eu 
cred că alternativa cea mai 
viabilă pentru ocuparea 
forței de muncă din zonă 
este agroturismul, precum și 
dezvoltarea ocupațiilor 
tradiționale cum sunt 
creșterea animalelor și 
prelucrarea lemnului.

Rep.: - Care este 
situația iluminatului 
public și a telefoniei în 
comună?

I.B: - Am reușit să 
asigurăm iluminatul public în 
comună fără nici o 
întrerupere. Cu telefoanele 
situația este un pic mai 
încurcată, Romtelecom 
promițând că ne va instala o 
centrală automată. Din 
păcate, până în acest 
moment sunt doar 
promisiuni, așa că nu știm 
când vor prinde cu adevărat 
contur.

Rep.: - Spuneți-mi în 
final care sunt relațiile 
executivului cu Consiliul 
local?

I.B. - Este o colaborare 
bună, fiindcă știm cu toții că 
ceea ce trebuie să primeze 
este interesul comunei 
Blăjeni și nu anumite 
interese personale. Deși au 
fost unele probleme cu plata 
indemnizațiilor consilierilor, 
am reușit de curând să 
achităm toate datoriile față 
de ei, așa încât toată lumea 
este mulțumită.

Rep.: - Vă mulțumim.

n 
I 
I

înlocuire a unei porțiuni 
din acoperiș. Așadar, cu 
toată sărăcia bugetului, 
s-a considerat că elevii 
de la Blăjeni nu trebuie 
să sufere, fiind alocate 
fondurile necesare 
reparației capitale a 
școlii. Acum, cu o nouă 
înfățișare, Școala 
Generală din Blăjeni este 
mai primitoare ca 
oricând.

Una din cele mai 
răsfirate comune ale 
județului, Blăjeni, cunoaște 
foarte bine gustul searbăd 
al austerității specifice 
comunelor “cocoțate” pe 
abrupți versanți colinari. 
Lipsa potențialului agricol, 
absența unui mediu 
prosper de activități 
lucrative, o zonă cvasi- 
izolată fac ca dezvoltarea 
comunei să nu se poată 
face din interior. Blăjeniul, 
la fel ca multe alte 
comune, există pe harta 
administrației publice 
locale datorită redistri

Numărul locuitorilor 
comunei Blăjeni este de 
1707 persoane. Din 
aceștia 241 sunt active 
lucrând în zona industrială 
a Bradului, 140 sunt în 
șomaj, iar 573 ocupându- 
se cu agricultura având în

O>pulația 
lovită de 

Iratrâne|® 
și șomaj

majoritate statut de 
pensionari. Media de 
vârstă a comunei trece de 
55 de ani. Din statistica 
existentă la primărie 
reiese că 854 de 
persoane din comună 
sunt apte de muncă, 
restul fiind sau pensionari 
sau tineri sub 18 ani.

PE DRUMUL SPRE BLĂJENI...
Drumul de la Buceș spre Blăjeni trece 

prin... “Berlin”. Nu, nu este o 
considerație suprarealistă, nefiind vorba 
despre „acel Berlin”, adică despre 
capitala Germaniei. Situat undeva pe 
drumul spre comuna Blăjeni „Berlin” 
este în fapt un loc, un mic cătun locuit de 
romi. Și, dacă în marele Berlin poarta 
Brandenburg este monumentul care 
simbolizează orașul, și în micul „Berlin”

există „porți”; sunt de fapt lemnele 
aruncate aproape în mijlocul drumului de 
către romi. Nu prea știe nimeni cum s-au 
aciuat acești oameni aici și nu se știe 
prea bine nici de unde vine porecla 
locului, cert este doar faptul că ajuns la 
„Berlin” puradeii îți sar în cale, iar 
țigăncile te strigă și te îndeamnă să vii la 
ghicit.

Mult zgomot pentru nimic
Dispensarul comunal 

Blăjeni este situat într-o 
zonă izolată - la peste 22 km 

de municipiul Brad, fiind unica 
instituție sanitară de pe raza 
comunei, având în grijă peste 
1700 de locuitori dispersați pe 
o suprafață de 82 km pătrați. 
Aceste considerente i-au 
determinat în 1996 pe mai marii 
Ministerului Sănătății să aprobe 
cuprinderea Dispensarului 
Blăjeni într-un Program de 
modernizare și reabilitare a 
dispensarelor comunale. In 
prima fază, în anul 1996, a fost 
montată și pusă în funcțiune o 
modernă instalație de încălzire 
pe bază de combustibil lichid, 
în valoare de 40 de milioane lei. 
Apoi, în anul 199-? au fost 
efectuate lucrări de consolidare 
și reparații la acoperiș, precum 
și recompartimentarea 
interioară a clădirii (care însă nu 
este finalizată), valoarea 
lucrărilor executate fiind de 
peste 118 milioane. Dar dacă o 
minune nu se termină în trei 

buirilor financiare de la 
centru care, de cele mai 
multe ori “in extremis”, 
salvează situația.

începând actualul an 
bugetar cu deficit, 
reprezentat de restanțele 
la plata salariilor în 
primărie pe ultimele luni 
ale lui 1998, bugetul a fost 
epuizat înainte de termen, 
începând cu luna august 
a.c., ne spune dna Adriana 
Ștefan, contabila primăriei 
Blăjeni, până la 
rectificare, primăria nu a 
mai avut bani să 
plătească salarii. “Prac

Rectificarea 
sârâciei

400 de milioane de lei. La atât a fost stabilit bugetul 
Primăriei Blăjeni la începutul anului. Sursele de 
finanțare a lui au fost veniturile proprii, taxe și impozite 
locale-140 de milioane și sume defalcate din impozitul pe 
salarii-260 de milioane. Peste acești bani s-au primit și cei 
50 de milioane, deja cunoscuta picătură financiară din 
oceanul de nevoi al reparației drumurilor. Fără rectificarea 
de buget, situația era în aer cu cca. două săptămâni în 
urmă. Venirea milioanelor la rectificare a permis 
achitarea unei părți din datoriile Primăriei. S-a plătit 
astfel CONEL-5,5 milioane de lei- la iluminatul public, 
precum și facturile restante la ROMTELECOM. A rămas 
neplătit împrumutul din Fondul de Tezaur, în valoare de 65 
de milioane de lei.

în opinia reprezentanților primăriei, anul bugetar 1999 
a fost cel mai greu din cei zece ai tranziției de până acum. 
Au rămas multe puncte de pe agenda instituției nebifate, 
banii neajungând nici pentru plata salariilor. Dacă anul 
viitor lucrurile nu vor începe să aibă un curs ascendent, s- 
a spus, Primăria Blăjeni va fi nevoită să-și închidă porțile. 
Pentru că mai rău ca în acest an nu se poate...

-•
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zile ea e „sabotată” în al treilea 
an, astfel că începând cu anul 
1998 nu au mai fost efectuate 
nici un fel de lucrări, 
fondurile pentru finalizarea 
investiției fiind imposibile de 
găsit. Motivul? Schimbarea 
legislației a făcut ca 
dispensarul și deci și lucrările 
de reabilitare ce ar fi trebuit 
finalizate să fie predate pe 
bază de protocol de la 
Ministerul Sănătății la Spitalul 
Municipal Brad a cărui sursă 
de finanțare era... austerul 
buget local. în acest condiții în 
care banii pentru investiții într- 
o zonă defavorizată lipseau 
cu desăvârșire finalizarea 
lucrărilor devenea un vis greu 
realizabil.

Pentru ca acest vis să nu 
devină un coșmar, Primăria 
comunei Blăjeni a inițiat o 
serie de demersuri prin care 
solicita sprijin în obținerea cu 
prioritate a fondurilor 
necesare finalizării lucrărilor. 
La 1 martie 1999 primarul 
comunei a fost în audiență la 

tic, două luni de zile am 
fost nevoiți să muncim 
fără bani, păstrând vitale 
funcțiile de bază ale 
instituției primăriei. Nu 
știu dacă a mai existat 
vreo primărie din județul 
nostru în această 
situație. Doar recti
ficarea de buget a fost în 
măsură să ne scoală din 
muncă voluntară fiind în 
măsură să achităm celor 
10 angajați drepturile 
salariale restante”, a 
precizat dna Adriana 
Ștefan.

ministrul sănătății Hajdu 
Gâbor, prezentându-i 
situația și depunând o 
scrisoare prin care solicita 
sprijin. Apoi, prin 
intermediul deputatului de 
Hunedoara Petru Șteolea 
problema dispensarului din 
Blăjeni a ajuns și în atenția 
Parlamentului României și a 
dlui Alexandru Ciocâlteu, 
directorul Casei Asigurărilor 
Sociale de Sănătate. în urma 
acestui puternic lobby 
Direcția Sanitară a județului 
Hunedoara a alocat suma de 
100 de milioane lei pentru 
finalizarea lucrărilor. Dar... 
ironie a soartei între timp 
medicul de familie care 
asigură asistența medicală în 
comună s-a privatizat și și-a 
restrâns spațiul în care își 
desfășoară activitatea pentru 
a plăti o chirie mai mică. 
Așa că... până la urmă mult 
zgomot pentru o investiție 
care nu se va mai folosi la 
întreaga sa capacitate.
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Luni 22 noiembrie
12.00 Surprize, Surprize (r) 
14.00 Jurnal
14.15 TVR Craiova 
16.00 Em. în limba maghiară 
18.05 Jumătatea ta 
19.00 Avanpremieră Știri 
19.05 Amintiri din secolul 20
19.10 Sunset Beach (s ep. 575) 
20.00 Jurnal. Știrea zilei. Sport. 
Meteo
20.55 Felicity (s, ep. 9)
21.40 Cu ochii'n 4
22.10 F B I. C-16 (s, ep. 9) 
23.00 Jurnalul de noapte

Marți 23 noiembrie
9.00 TVR lași

10.30 Agenția de plasare (r)
11.00 TVR Cluj-Napoca
12.55 TVR Timișoara
14.00 Jurnal
14.15 CiberFan 
15.00 Oameni ca noi 
16.00 Em. în limba maghiară 
18.05 Jumătatea ta (cs) 
19.00 Avanpremieră Știri 
19.05 Amintiri din secolul 20
19.10 Sunset Beach (s, ep. 576) 
20.00 Jurnal. Știrea zilei. Sport. Meteo
20.55 Telecinemateca: Buffalo Bill și indienii (w. 
SUA 1976)
23.15 Jurnalul de noapte

Miercuri 24 noiembrie
9.00 TVR lași

10.00 Dor (r)
11.00 TVR Cluj-Napoca
13.00 TVR Timișoara
14.00 Jurnal
14.15 CiberFan. Lumea Internet
15.00 Teatru: „Căsătorie imposibilă" (r)
16.00 Ecoturism
16.30 Medicina pentru toți 
17.00 Hora satului
18.05 Jumătatea ta (cs) 
19.00 Avanpremieră Știri 
19.05 Amintiri din secolul 20
19.10 Sunset Beach (s, ep. 577) 
20.00 Jurnal. Știrea zilei. Meteo
20.55 30 de rânduri pentru un delict (thriller Italia 
98, p. II)
23.15 Jurnalul de noapte

Joi 25 noiembrie
9.00 TVR lași

10.00 Hora satului (r)
10.30 Impas în doi (r)
11.00 TVR Cluj-Napoca
13.00 TVR Timișoara 
14.00 Jurnal
14.15 CiberFan. Comunicații
14.30 Destinul unei națiuni
15.00 Conviețuiri (mag.)
17.25 Casa mea
17.55 Fotbal. Cupa UEFA: Slavia 
Praga - Steaua București 
20,00 Jurnal. Sport Meteo
20.55 Moștenirea (s, ep 7) 
22.00 Memorialul Timișoara: 
Decembrie 1989

Vineri 26 noiembrie
9.00 TVR lași

10.05 O vedetă., cu cântece (r)
10.35 Casa mea (r)
11.05 TVR Cluj-Napoca
12.05 Moștenirea (r)
12.55 TVR Timișoara
14.00 Jurnal
14.15 CiberFan
14.30 Tribuna partidelor parlamentare
15.00 Scena
15.30 Em. în limba germană
18.05 Jumătatea ta (cs)
19.00 Avanpremieră Știri
19.05 Amintiri din secolul 20
19.10 Sunset Beach (s)
20.00 Jurnal. Știrea zilei. Meteo
20.55 Doi băieți, o fată și o pizzerie (s, ep. 8)
21.20 Știrile de sâmbăta asta
22.35 Omul de nicăieri (s, ep. 8)

Sâmbătă 27 noiembrie
9.10 Ursulețul Winnie (d.a)

10.00 Acum, poți afla...
10.30 Vă place filmul?
12.45 Muzica da capo al fine
13.30 Lumea și noi
16.30 Asasinate celebre (do)
17.25 Teleenciclopedia
18.10 Marea schimbătoare (s, ep. 4)
19.00 Perechea potrivită
19.30 Carol și compania (s)
20 00 Jurnal. Meteo. Sport
20.30 Surprize, Surprize (div.)
22.30 Dr. Quinn (s, ep. 9)
23.20 Jurnal
23.25 Săptămâna sportivă
23.35 Puterea minții (thriller SUA 1992)

Duminică 28 noiembrie
9.00 Ursulețul Winnie (d.a)
9.30 Kiki Rik'iMiki...

11.00 Viața satului
13.30 De luni până duminică
14.15 Divertisment
16.00 Lumea bărbaților (s)
16.25 Auto Club
17.00 Blankenese (s, ep. 9)
18.20 Trupa de șoc
19.00 Perechea potrivită
20.00 Jurnal. Meteo
20.25 Duminica sportivă
20.50 Zodia VIP
21.50 Afaceri de familie (thriller SUA 1989)
,23.30 Jurnal

Luni 22 noiembrie
12.00 Integrale (r)
13.00 Tribuna partidelor parlamentare
13.30 De dor și de dragoste...
14.00 Conviețuiri
15.00 Obsesia (s, ep. 78, 79)
16.30 Santa Barbara (s)
17.15 Curier de ambe sexe
18.00 Arca lui Noe (r)
18.30 Videoclipuri muzicale
19.15 Pagini din istoria teatrului românesc
20.10 Orchestra de cameră
21.00 Videocaseta muzicală
22.00 Fotbal Meci din Campionatul Angliei

Marți 23 noiembrie
9.35 E dreptul tău! (r)

10.10 Limbi străine. Engleză
10.35 La ce folosește un drapel (do)
11.05 Familia Simpson (s)
11.30 Trupa D2
13.00 Față în față cu autorul
14.00 Conviețuiri
15.00 Obsesia (s, ep. 80, 81)
16.30 Santa Barbara (s)
18.00 Pelerinaje
18.30 Videoclipuri
19.15 De la lume adunate...
20.05 Universul cunoașterii
2T.05 Mari actori ai micului ecran
23.05 Infidelități (s, ep. 12)

Miercuri 24 noiembrie
9.25 Infidelități (r)

10.10 Limbi străine. Franceză
10.35 Născuți printre animalele sălbatice
11.05 Familia Simpson (s)
11.30 Trupa DP2 (mag. muz.)
13.00 Tribuna partidelor parlamentare
14.00 Em. în limba maghiară
15.00 Obsesia (s, ep. 82, 83)
16.30 Santa Barbara (s)
18.00 Opera Mundi
19.15 Festivalul de chitară clasică București
19.45 Dreptul la adevăr
20.15 Secretul lui Nemesis (dramă România 1987)
22.50 Tinere talente ale pianului
23.20 Soldatul necunoscut (s)

Joi 25 noiembrie
9.20 Soldatul necunoscut (r)

10.05 Limbi străine. Germană
10.30 Născuți printre animalele sălbatice
11.00 Familia Simpson (s)
11.30 Trupa DP2 (mag. muz.)
14.00 Em. în limba germană
15.00 Obsesia (s, ep. 84., 85)
16.30 Santa Barbara (s)
18.30 Videoclipuri
19.15 Videotonomat
20.05 Un secol de cinema: Marilyn Monroe (I)
20.50 Cinematograful de artă: Senso (dramă Fr. 1995) 
23.05 Start-Rec

Vineri 26 noiembrie
9.20 Arhimedia (r)

10.05 Limbi străine. Spaniolă
10.30 La ce folosește un drapel? (do)
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, ep. 86, 87)
16.30 Santa Barbara (s)
18.00 Tradiții
18.30 Videoclipuri
19.15 Clepsidra cu imagini
19.30 Special ‘98
20.35 Dispăruții de la Saint Agil (f. Franța)
22.30 Lumea sportului

Sâmbătă 27 noiembrie
9.00 Osia lumii

10.35 Quasimodo (d.a)
11.00 Emisiune culturală
12.00 TVR Timișoara
13.30 Cronica Amazoniei (s)
14.30 Atlas
15.00 Roadele mării (s, ep. 5)
16.00 Obsesia (s, ep. 88)
16.45 Santa Barbara (s)
17.30 Divertisment
18.30 Documentar National Geographic
19.25 Când plouă cu fluturi
20.05 Teatrul Național de Televiziune
22.00 Fotbal Meci din Campionatul Spaniei

Duminică 28 noiembrie
9.30 Georges Moustaki (do)

10.20 Videoclipuri
10.35 Quasimodo (d.a)
11.00 Arca lui Noe
11.30 TVR lași
13.30 Tip-Top, Mini-Top (cs)
14.30 Mapamond
15.00 Roadele mării (s, ep. 4)
16.00 Obsesia (s, ep. 89)
16.45 Santa Barbara (s)
18.30 Timpul trecut
19.20 Retrospectiva Premiilor APTR
20.50 Integrale: Sting
21.35 Campionatul cu deznodământ tragic (dramă 
SUA 77)
23.40 Cabaret... Cabaret... 

Luni 22 noiembrie
8.00 Dimineața devreme
9.59 Decennium

10.00 Știri
10.10 Colivia de aur
11.00 învățând engleza (co. Italia 1995)
12.59 Decennium
13.00 Știrile amiezii
13.15 Pretender (s)
14.00 Decepții (s)
15.00 Luz Maria (s, ep. 153, 154)
17.00 Știri
17.25 Dragostea învinge (s, ep. 44, 45)
19.00 Observator
20.00 Pericol iminent (s)
20.50 Dublă identitate (s, ep. 12)
21.40 Prezentul simplu
21.59 Decennium
22.00 Observator
22.30 Marius Tucă Show

Marți 23 noiembrie
8.00 Dimineața devreme
9.59 Decennium

10.00 Știri
10.10 Colivia de aur (s)
11.00 Cronici paranormale (s)
12.00 Baywatch Nights (s)
12.59 Decennium
13.00 Știrile amiezii
13.15 Pretender (s)
14.00 Decepții (s)
15.00 Luz Maria (s, ep. 155, 156)
17.00 Știri
17.25 Dragostea învinge (s, ep. 46, 47)
19.00 Observator
20.00 Diavolul în rochie albastră (f.a. SUA 1995)
22.00 Observator

Miercuri 24 noiembrie
8.00 Dimineața devreme

10.00 Știri
10.10 Colivia de aur (s)
11.00 Cronici paranormale (s)
12.00 Baywatch Nights (s)
12.59 Decennium
13.00 Știrile amiezii
13.15 Pretender (s)
14.00 Decepții (s)
15.00 Luz Maria (s, ep. 457, 158)
17.00 Știri
17.25 Dragostea învinge (s, ep. 48, 49)
19.00 Observator
20.00 Emisarul Iadului (thriller SF SUA 1993) 
22.00 Observator
22.30 Marius Tucă Show (talkshow)

Joi 25 noiembrie
8.00 Dimineața devreme

10.00 Știri
10.10 Colivia de aur (s)
11.00 Cronici paranormale (s)
12.00 Baywatch Nights (s)
13.00 Știrile amiezii
13.15 Pretender (s)
14.00 Decepții (s)
15.00 Luz Maria (s, ep. 159, 160)
17.00 Știri
17.25 Dragostea învinge (s, ep. 50, 51)
19.00 Observator
20.00 V.I.P. (s, ep. 12)
20.50 Air America (s, ep. 13)
21.40 Brigada mobilă
22.00 Observator
22.30 Marius Tucă Show

Vineri 26 noiembrie
8.00 Dimineața devreme

10.00 Știri
10.15 Colivia de aur (s)
11.00 Omul din Buick (co. Franța '66)
13.00 Știrile amiezii
13.15 Pretender (s)
14.00 Fotbal Divizia A Ursus: Rocar- Steaua (d)
16.00 Luz Maria (s, ep. 161)
17.00 Știri
17.25 Dragostea învinge (s, ep. 52, 53)
19.00 Observator
20.00 Confesiunile unei văduve (f. biogr. SUA
1994, p. II)
22.00 Observator
23.00 Colecția Jackie Chan: Gardă de corp (f.a. 
Hong Kong 1978)

Sâmbătă 27 noiembrie
9.00 Sălbăticia dispărută (do)

10.00 Casa de piatră
11.00 Orient Expres (talkshow)
13.00 Fotbal Divizia A Ursus: Gloria Bistrița -
Dinamo București (d)
15.00 Cu Țopescu de la A la infinit (mag.)
16.00 Fotbal Divizia A Ursus: Steaua - Petrolul PI. (d)
17.50 Fashion Club
18.00 Dragostea învinge (s, ep. 54)
19.00 Observator
20.00 Numărătoarea inversă (f.a. SUA ’97)
22.00 Observator
22.30 Misiunea lui Leonard (co. SUA 1987)

Duminică 28 noiembrie
8.00 Spiritualitate și credință 

10.00 Godzilla (s, ep. 23, 24)
10.45 Aventurile lui Sindbad (s, 
ep- 9)
11.30 Buni prieteni
12.15 Seria Stan și Bran: Cutia 
muzicală (co. SUA 1932) 
13.00 Duminica în familie
14.00 Fotbal Divizia A Ursus: FC 
Bacău - FC Brașov (d) 
18.00 Dragoste învinge (s) 
19.00 Observator
22.30 Meciul meciurilor

Luni 22 noiembrie
7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău! (mag. matinal) 

10.00 Tânăr și neliniștit (r)
10.45 Moarte pe râu (r)
12.30 O căsnicie perfectă (s)
12.55 Știrile PRO TV
13.05 Babylon 5 (s, ep. 69)
13.50 Ani de liceu (s, ep. 56)
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. 21)
18.30 Doi polițiști și jumătate (s)
19.30 Știrile PRO TV
20.30 lubește-ți aproapele (thriller SUA 1988)
22.25 Știrile PRO TV
22.30 Chestiunea zilei

Marți 23 noiembrie
7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău! (mag. matinal) 

10.00 Tânăr și neliniștit (r)
10.45 Dominique și Eugene (dramă SUA 1988)
12.30 O căsnicie perfectă (d)
12.55 Știrile PRO TV 
13.05 Babylon 5 (s, ep. 70)
13.50 Ani de liceu (s, ep. 57)
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. 22)
18.30 Doi polițiști și jumătate (s)
19.30 Știrile PRO TV
20.30 Nikita (s, ep. 1) 
21.20 Chestiunea zilei
21.30 Fotbal Liga camp, (d)
23.30 Chestiunea zilei

Miercuri 24 noiembrie
7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău! (mag. matinal) 

10.00 Tânăr și neliniștit (r)
11.45 Pensacola - forța de elită (s, ep. 2)
12.30 O căsnicie perfectă (s)
12.55 Știrile PRO TV
13.05 Babylon 5 (s, ep. 71)
13.50 Ani de liceu (s, ep. 58)
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. 23)
18.30 Doi polițiști și jumătate (s)
19.30 Știrile PRO TV
20.30 Walker - polițist texan (s)
21.20 Chestiunea zilei
21.30 Fotbal Meci din Liga Campionilor (d)
22.30 Știrile PRO TV

Joi 25 noiembrie
7.00 Bună dimineața. PRO TV e al tău! (mag. 

matinal)
10.00 Tânăr și neliniștit (r)
10.45 Ce s-a întâmplat de fapt... (f. psihologic SUA 
1994)
12.30 O căsnicie perfectă (s)
12.55 Știrile PRO TV 
13.05 Babylon 5 (s. ep. 27)
13.50 Ani de liceu (s, ep. 54)
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. 24)
18.30 Doi polițiști și jumătate (s)
19.30 Știrile PRO TV
20.30 Casă de vacanță (co. SUA 1995)
22.30 Chestiunea zilei

Vineri 26 noiembrie
7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tăul (mag. matinal) 

10.00 Tânăr și neliniștit (r)
12.55 Știrile PRO TV 
13.05 Babylon 5 (s, ep. 73)
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.
25)
18.30 Urmărire generală
19.30 Știrile PRO TV
20.30 Dosarele X (s, ep. 131)
21.30 Profiler - psihologia crimei (s, 
ep. 13) 
22.25 Știrile PRO TV
22.30 Chestiunea zilei

Sâmbătă 27 noiembrie
9.00 Tânărul Hercule (s) 

10.00 Lois și Clark (s, ep. 50) 
11.00 Promotor
11.30 www.apropo.ro 
12.00 Profesiunea mea, cultura
12.55 Știrile PRO TV 
13.05 Dharma și Greg (s)
13.30 Prietenii tăi (s, ep. 97) 
14.00 Generația PRO 
17.00 ProFashion
17.30 Te uiți și câștigi (d)
19.30 Știrile PRO TV 
20.00 Vacanța Mare la PRO TV 
21.00 Tinerețe veșnică (co. fant. SUA 1992)
22.45 Știrile PRO TV 
23.00 OZ - închisoarea federală (s, ep. 13)

Duminică 28 noiembrie
9.00 Super Abracadabra 

11.00 Lupta pentru libertate 
12.00 Profeții despre trecut
12.55 Știrile PRO TV
13.30 Prețul corect (cs) 
14.00 Chestiunea zilei
14.45 învârte-te, inimă! (dramă SUA 1983)
16.30 Beverly Hills (s)
17.30 Super Bingo (d)
19.30 Știrile PRO TV 
20.00 Cupidon (s, ep. 13) 
21.00 Să uiți Parisul (co. romantică SUA ’95) 
23,00 Procesul etapei

http://www.apropo.ro
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Luni 22 noiembrie
8.00 Dimineața cu Prima 

12.00 Celebri și bogați (r) 
13.00 Politica de mâine (r) 
15.00 Chic (em. de modă/r) 
15.30 Cinemagia (r) 
16.00 Viața în direct 
17.00 Celebri și bogați (s) 
18.00 Știri. Sport. Meteo 
19.00 Frontal (talkshow) 
20.00 Dosarele Y 
21.00 Brooklyn South (s) 
22.05 Știri. Sport. Meteo 
22.45 Revista presei

Marți 23 noiembrie
8.00 Dimineața cu Prima 

12.00 Celebri și bogați (r) 
13.00 Politica de mâine (r) 
15.00 Motor. Emisiune auto (r) 
15.30 Real TV 
16.00 Viața în direct 
17.00 Celebri și bogați (s) 
18.00 Știri. Sport. Meteo 
19.00 Karaoke Show 
20.00 Pierderea inocentei (dramă SUA 
1996) 
22.05 Știri 
22.45 Revista presei

Miercuri 24 noiembrie
8.00 Dimineața cu Prima 

12.00 Celebri și bogați (r) 
13.00 Politica de mâine (r)
15.30 Vacanța â la Petrișor (r) 
16.00 Viața în direct
17.00 Celebri și bogați (s) 
18.00 Știri. Sport. Meteo 
19.00 Karaoke Show 
20.00 Comisarul Rex (s) 
21.00 CI5: Profesioniștii (s)
21.30 Apel de urgență 
22.05 Știri

Joi 25 noiembrie
8.00 Dimineața cu Prima 

12.00 Celebri și bogați (r) 
13.00 Politica de mâine (r)
15.30 Povești pescărești (r) 
16.00 Viața în direct 
17.00 Celebri și bogați (s) 
18.00 Știri. Sport. Meteo 
19.00 Karaoke Show
20.00 Harlem Nights (f.a. SUA 1989)
21.30 Exploziv 
22:05 Știri

Vineri 26 noiembrie
8.00 Dimineața cu Prima 

12.00 Celebri și bogați (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) 
18.00 Știri. Sport. Meteo 
19.00 Nadine Show 
20.00 Alegeți filmul!
21.30 Real TV 
22.05 Știri 
23.00 Obsesia (erotic SUA 1985)

Sâmbătă 27 noiembrie
11.00 Povești pescărești
11.30 Sport magazin 
13.00 Motor
13.30 Apel de urgentă (r) 
14.00 Real TV (r)
14.30 Dosarele Y (r)
15.30 Camera ascunsă (div.) 
16.00 Comisarul Rex (r) 
17.00 Celebri și bogați (s) 
18.00 Știri.Sport. Meteo 
18.35 Popular (div.) '
21.00 Traficanții (f.a. SUA 1992) 
22.50 Știri 
23.00 Show-ul de noapte

Duminică 28 noiembrie
12.00 Vacanță â la Petrișor
12.30 Tradiții. Em. de folclor 
13.00 De colo colo
13.30 Chic (em. de modă) 
14.00 Cinemagia
14.30 Hercule în New York (co. SUA 1970) 
16.00 Detectivi de elită (s)
17.00 Celebri și bogați (s) 
18.00 Știri. Sport. Meteo
18.35 Suspiciune (co. Franța 1992) 
20.00 Conspirația (f.a. SUA 1993) 
22.20 Știri

ACASa

Luni 22 noiembrie
7.10 Bună dimineața, România
9.00 Forța destinului (r)

10.00 Știri'
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

I W!

i/o g TELE 7 ABC

Luni 22 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)
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 Cabinierul (f. SUA '83)

Marți 23 noiembrie
7.15 - 12.10 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 Pelle cuceritorul (f. Danemarca/Suedia '87)

Miercuri 24 noiembrie
7.15 - 11.35 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 Hocheiștii (co. SUA 77)

Joi 25 noiembrie
7.15 - 12.10 Filme și seriale (reluări)
14.15 Viața noastră (s)
15.00 Dragoste și putere (s)
15.30 Iubire sfântă (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 Politica se face uneori cu sânge (f.p. SUA 
1994)

Vineri 26 noiembrie
7.15 - 12.35 Filme și seriale (reluări)
14.15 Viața noastră (s) 
15.00 Dragoste și putere (s)
15.30 Iubire sfântă (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 Crimă pe terenul de golf 
(f.p. Anglia 1995)

Sâmbătă 27 noiembrie
7.15 - 12.25 Filme și seriale (reluări)
14.15 Viața noastră (s)
15.00 Cartea cărților (d.a)
16.00 Fotbal II Calcio (d)
18.00 Micuțele doamne (s)
19.00 Floare de aur (s)
20.00 Atențiune! Moartea dăunează grav 
sănătății (f. p. SUA 1992)
21.45 Nisipuri mișcătoare II (f.a. SUA 1992, p. II)
23.20 Motown Live 1999

Duminică 28 noiembrie
7.30 - 12.30 Filme și seriale (reluări)
14.15 Viața noastră (s)
15.00 Cartea cărților (d.a)
16.00 Fotbal II Calcio (d)
18.00 Micuțele doamne (s)
19.00 Floare de aur (s)
20.00 Acasă la români
21.30 Morile de vânt ale zeilor II (dramă SUA '88, p. II)
23.15 Motown Live 1999

Luni 22 noiembrie
10.00 Urmărirea (f.a. SUA 1996)
12.00 Turbulențe (thriller SUA 1996)
13.45 Vremea răfuielii (dramă SUA ’97)
15.15 Părțile intime (dramă SUA '96)
17.00 în vizorul mafiei (thriller SUA 1996)
18.30 Sunchaser (dramă SUA 1996)
20.30 Tango (dramă Spania/Argentina 
1998)
22.30 Totul despre sex
23.00 Cavaleri de onoare (f.a. SUA ’97)
0.30 Cine știe câștigă (dramă SUA 1994)

Marți 23 noiembrie
Marți 23 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
15.15 Post Meridian
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 Film documentar
22.00 Cutia Pandorei
22.45 24 din 24

10.00 2 zile în Los Angeles (f.a. SUA 1996)

Miercuri 24 noiembrie
7.10 Bună dimineața, România
9.00 Lou Grant (r)

10.00 Știri
11.15 Cutia Pandorei (r)
12.00 Dincolo de stadion (s)
13.00 Documentar
15.15 Post Meridian
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 Film documentar
22.45 Derrick (s)

Joi 25 noiembrie
7.10 Bună dimineața, România
9.00 Lou Grant (r)

10.00 Știri
11.10 Derrick (r)
12.30 24 din 24 (s)
13.00 Drumuri printre amintiri
14.00 Medici la datorie (s)
15.15 Post Meridian
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
21.00 Dintre sute de ziare
22.00 Linia întâi
22.45 Derrick (s)

Vineri 26 noiembrie
7.10 Bună dimineața, România
9.00 Lou Grant (r)

10.00 Știri
11.10 Secția de poliție (r)
12.00 Linia întâi (s)
13.00 Cântecul și casa lui (r)
14.00 Medici la datorie (s)
15.15 Post Meridian
16.30 O singură viață (s)
17.30 Documentar
18.00 Știri
18.10 Lou Grant (s)
19.00 în justiție
20.00 Actualitatea Tele 7
20.30 Documentar
22.00 Lumea în „Clipa 2000"
23.20 Tentații

Sâmbătă 27 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)
19.00 Globetrotter
20.00 Actualitatea
20.45 Răscumpărarea (dramă SUA 1977)
22.30 Club ABC

Duminică 28 noiembrie
8.20 Țara spiridușilor (r)
9.30 Răscumpărarea (r)

11.00 Globetrotter (r)
12.00 îți mai aduci aminte 
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 Valsul lui Mefisto (horror SUA 1971)

11.45 Picasso, artist și demon (dramă 
biogr. SUA 1996)
13.45 Magna cum laude (dramă SUA ’94)
15.30 Michael (co. romantică SUA 1996) 
17.15 Știu ce ai făcut astă-vară (horror SUA
1997)
19.00 între vis și insomnie 
(co. romantică SUA ’96)
20.30 Sfântul (f.a. SUA
1997)
22.30 Ziua Recunoștinței (f 
SF SUA 1996)
1.00 Othello (dramă SUA 
’96)

Miercuri 24 noiembrie
11.00 Trauma (dramă SUA ’97)
12.00 îngerii și echipa de fotbal (familie 
SUA 1997)
13.30 Meciul secolului (co. SUA 1996) 
15.00 Războinicii stelari (s)
15.30 Din junglă-n junglă
(co. SUA 1997)
17.15 Ape ostile (dramă
SUA 1997)
18.45 Alien: Renașterea
(SF SUA 1997)
20.30 Steaua Nordului (f.a.
SUA 1995)
22.00 Stargate SG-1 (s)
22.45 Pasiune ascunsă (dramă SUA ’96)

0.30 Glorie și onoare (dramă SUA 1997)

Joi 25 noiembrie
10.00 Dependenți de dragoste (co. SUA 
1997)
11.45 Urmărirea (dramă SUA 1998)
13.15 Atât de aproape de cer (romantic 
SUA 1995)
15.00 Surplus de bagaje (co. SUA 1997)
16.45 Ochi pentru ochi (thriller SUA ’96)
18.45 Box: Meci-revanșă între Evander 
Holyfield și Lenox Lewis (L.A.)
20.30 Crimetime (thriller SUA 1996)
22.30 Omul care știa prea puțin (comedie 
SUA ’97)
0.00 Șantaj (thriller SUA ’95)

Vineri 26 noiembrie
10.00 Vocile (dramă SUA 1995)
11.30 Shine (biografic SUA 1996)
13.15 Obsesia (thriller SUA ’95)
16.00 Stargate SG-1 (s)
16.45 Squanto: Povestea unui războinic 
(aventură SUA 1997)
18.30 Tango (dramă SUA 1998)
20.30 8 căpățâni într-un sac (co. SUA 1997) 
22.00 Puterea (thriller SUA 1997)

0.00 Jurnalul Pantofului Roșu (s. er.)
0.30 Pact cu diavolul (dramă SUA 1997)

Sâmbătă 27 noiembrie
10.00 Franklin (d.a)
10.30 Războinicii stelari (s)
11.00 Dragă, am micșorat copiii!
11.45 Echipa de hochei (co. SUA 1993)
13.30 Nume de cod: Y2K (thriller SUA 1999)
15.15 Ziua Recunoștinței (f.a. SUA ’97)
16.45 Selena (f. biogr. SUA 1997)
18.45 Părțile intime (f. biogr. SUA ’96)
20.30 Vulcanul (f.a. SUA 1997)
22.15 Bărbatul perfect (co. SUA ’96)

0.00 Sărutul care ucide (thriller SUA 1997)

Duminică 28 noiembrie
10.00 Dragă, am micșorat copiii! (s)
10.45 între vis și insomnie (co. romantică 
SUA 1996)
12.15 Sunchaser (dramă SUA 1996)
14.15 Concert Janet Jackson
16.00 Un pisoi la Hollywood (f. da. SUA 
1997)
17.15 Congo (f.a. SUA 1995)
19.00 Prințese de culoare (co. SUA 1997)
20.30 Cu orice preț (dramă SUA 1995)
22.15 Cavaleri de onoare (f.a. SUA ’97)
23.45 Pasiune ascunsă (dramă SUA ’96)
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Acest articol este ' o 
premieră nu doar pentru 
pagina noastră de “Femina", ci 
chiar pentru ziar. Am 
considerat - și o vom face în 
continuare - că ziarul aparține 
în primul rând celor cărora li se 
adresează, că ei trebuie să se 
regăsească în paginile lui cu 
preocupările, cu grijile, cu 
gândurile și, de ce nu, cu 
sentimentele lor. Iar noi cei 
care-l scriem rămânem doar 
prezentatorii și comentatorii a 
ceea ce se întâmplă în jurul 
nostru.

Chiar dacă decența ne 
împiedică să vorbim despre 
noi, viața ne rezervă aceleași 
încercări sau bucurii ca tuturor. 
Suntem oameni ca toți ceilalți 
care plâng și râd, au împliniri și 
decepții. Poate ne deosebim 
puțin de alții prin specificul 
muncii noastre. Pentru noi 
ziua de muncă n-are 
obligatoriu 8 ore, uneori nu 
poate fi numită nici măcar zi- 
lumină, căci se prelungește 
târziu în noapte, sfârșitul de 
săptămână nu ni-l petrecem 
întotdeauna cu cei dragi.
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Dar ca pentru toți cei care 
muncesc vine o zi când 
punem punct “serviciului” spre 
a dobândi statutul de 
pensionari. Recent au făcut 
acest lucru doi colegi - Estera 
Sîna și Traian Bondor. Ambii 
sunt cunoscuți cititorilor, 
colega, pe care noi o alintăm 
Vali’ fiind una din realizatoarele 

DUPÂ 40
ANI

de bază ale paginii "Femina". 
Ea și-a încheiat activitatea 
după ce a muncit 40 de ani în 
același colectiv. Practic e o 
viață de om. O viață în care a 
muncit nu glumă, inclusiv 
nopțile, a alergat pe toate 
coclaurile, s-a consumat fizic și 
nervos, s-a bucurat când i-au 
fost recunoscute meritele și s- 
a întristat când n-a fost 
înțeleasă.

Acum se poate odihni. 
Personal sper că nu pentru 
prea multă vreme, că va reveni

în coloanele paginii pentru 
care de atâtea ori ne-am bătut 
capul împreună (și chiar ne
am ciondănit), ca să o facem 
cât mai diversă și interesantă. 
Am chiar convingerea că așa 
va fi, pentru că a fi ziarist nu e 
o meserie obișnuită, ci una cu 
valoare de drog, care creează 
dependență. Și cea mai bună 
dovadă o constituie cea care 
semnează Lucia Liciu și care a 
rămas pentru noi “Lucica 
noastră” chiar dacă are ceva 
ani de când a ieșit la pensie (în 
acel moment însă era im
posibil să consemnăm acest 
eveniment unic în viața unui 
om-ziarist). Picurând suflet în 
articolele sale Lucia Liciu a 
rămas sufletește legată de 
acest ziar, spre bucuria 
cititorilor și a noastră. Și pentru 
că ambele își vor serba zilele 
de naștere la acest sfârșit de 
an le doresc să se bucure în 
sănătate de clipele de liniște și 
de tot ce poate oferi viața unui 
om care știe că și-a făcut 
datoria.

Viorica ROMAN

A fi femeie...
A fi femeie...
Ploaie de suflet
Peste păduri de mesteceni

A fi femeie,
Dor neînțeles
Cuibărit într-o lacrimă.

A fi femele,
O taină mai mult...

A fl femeie
Un anotimp mai puțin...

Diana ZLACZKi

j PRIN TIMP CU OMAR KHAYYAM
: (1045 -1123) POET ȘI FILOZOF PERSAN
• <"O bucățică de pâine, un pic de apă rece, umbra unui copac și 
‘ochii tăi! Nici un sultan nu e mai fericit decât mine, nici un cerșetor nu
• e mâi trist!"
• <"De miliarde de secole sunt răsărituri și apusuri. De miliarde de 
‘ secole astrele își urmează cursul. Calcă pământul cu băgare de seamă, 
Icăci micul bulgăre de pământ pe care îl sfărâmi a fost poate ochiul
• visător al unei adolescente."
• <"Dacă ți-ai altoit în inimă trandafirul Iubirii, sau dacă ai căutat s- 
’ asculți glasul lui Dumnezeu, sau dacă, în sfârșit, ai închinat plăcerii
• paharul surâzând, n-ai trăit de prisos."
• <“Cât de netrebnică e inima care nu știe să iubească, care nu 
‘poate să se-mbete de iubire! Dacă nu iubești, cum poți prețui orbitoarea
• lumină a soarelui și mângâietoarea lumină a lunii?"

Selecție de Hie LEAHU

Ce mai îmbrăcăm?
A venit frigul și trebuie 

să ne îmbrăcăm mai gros. 
Cum și cu ce? Cu pulovere, 
de exemplu. Sunt practice, 
iar dacă au motive 
geometrice, sunt viu 
colorate (în combinații de 2- 
3 culori), împodobite cu 
franjuri, sunt moderne și

| foarte apreciate de tinere. 
Se pot îmbrăca cu pantaloni 
din imitație de piele de 
căprioară ori cu fuste de 
diverse lungimi. E timpul să 
purtăm un mantou care 
poate fi lung și cu motive 
folclorice, cu poale și 
manșete matlasate.

i
i
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Combinațiile sunt 
variate. La o fustă cu 
modele geometrice putem 
asorta un pulover cu 
găurele, o jachetă de blugi 
și o vestă de pluș (în mare 
vogă în această iarnă). De 
lungimea fustei depinde 
încălțămintea potrivită. 
Cele până la genunchi se 
poartă obligatoriu cu cizme 
(cu sau fără toc) până la 
mijlocul pulpei, mulate pe 
picior, fustele midi (până la 
jumătatea pulpei) se 
potrivesc cu pantofi cu 
tocuri (subțiri ori drepte), 
iar cele lungi cu pantofi cu 
tălpi drepte sau groase.

SllGETRTQR VINDECARE PRIN
EUbDARE
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Ceaiurile negru și verde
Cele două Sortimente diferite 

de ceai - negru și verde - 
provin de la aceeași plantă din 
Himalaya, numai că frunzele se 
usucă diferențiat. Uscate la 
temperatura mediului ambiant, 
frunzele se înnegresc și 
fermentează puțin.

* Ceaiul negru are o 
acțiune asemănătoare celei a 
cafelei, conținând cofeină (mai 
puțină însă decât cafeaua). Și 
el stimulează sistemul nervos, 
mărește receptivitatea minții. 
Are și o proprietate deosebită, 
aceea de a proteja organismul 
de radiații.

* Ceaiul verde este 
utilizat mult în fitoterapia 
modernă. Este un 
medicament excelent în bolile 
cardio-vasculare întrucât 
reglează metabolismul 
lipidelor. El reduce cantitatea 
de colesterol și de lipide din 
sânge, fiind un medicament 
redutabil împotriva
aterosclerozei și obezității. 
Cercetări recente au evidențiat 
că extractul de ceai verde 
blochează celulele can
ceroase, împiedică dezvoltarea 
și răspândirea lor. Cele mai 
receptive la tratamentul cu 
ceai verde s-au dovedit 
cancerul de piele, cel de 
intestin și de stomac.

Aspect din expoziția Cooperativei 
de Artă Populară și Meșteșuguri 
Artistice Hațeg. Obiectele expuse 
suntdeopotrive utile și decorativul, 
simțul practic îmbinându-se fericit cu 
cel artistic.

Foto Traian MÂNU

Este înaltă, zveltă, cu 
picioare lungi și având ceva de 
felină în gesturi și în mers. Pare 
întotdeauna mândră și reținută, 
degajând o anume afectare și 
fiind foarte hotărâtă în ceea ce 
face. Ca soție e foarte 
agreabilă, fără a fi însă o 
femeie de interior. Uneori poate 
deranja un soț mai posesiv prin 
preocupările sale exterioare, 
constant menținute. Dacă nu 
se simte apreciată la justa ei 
valoare, își va revendica fără 
întârziere dreptul la relații con
jugale mai bune și mai 
echilibrate. Nefericirea îi poate 
accentua, cu timpul, unele 
trăsături negative.

Va fi întotdeauna o bună 
prietenă, sociabilă, veselă, 
având însă și frecvente căderi 
în melancolie și ușoară izolare, 
îi plac complimentele și 

aprecierile pe linie profesională 
și își va direcționa o parte din 
forțe pentru obținerea unui loc 
bun în ierarhia socială și la 
serviciu. Este indicat să nu i se 
încalce libertatea și spiritul de

independență, căci nu poate 
suporta acest lucru și va deveni 
foarte combativă.

Dincolo de planul rațiunii ei 
limpezi, este naivă și poate face 
greșeli grave în problemele mai 
serioase. își păstrează tinerețea 

fizică și spirituală până la vârste 
foarte înaintate.

Spiritul camaraderesc îl 
transferă în relațiile materne, 
fiind o adevărată prietenă pentru 
copiii săi. Uneori are tendința de 
a-i răsfăța.

Este, fără a străluci, o bună 
bucătăreasă. Bărbatul care îi 
trebuie este unul suficient de 
cult și de dinamic, ea detestând 
închistarea și inactivitatea și 
având nevoie de cineva cu care 
să opereze în permanență 
schimbări în ansamblul 
mobilierului și în alte activități 
casnice.

Se căsătorește ori foarte 
devreme ori foarte târziu (sau 
rămâne singură) și aceasta din 
cauza nesiguranței și 
vulnerabilității sale în problemele 
serioase de care aminteam.

Corpul omenesc dispune de șapte centre energetice 
(numite și chakre) care, printre altele, răspund prin reacții 
specifice la culori diferite, influențând activitatea 
organelor și anumite procese fiziologice. Tratamentul se 
efectuează în funcție de zona corpului care este afectată; 
spre exemplu, chakrei localizată în zona sacrală îi 
corespund rinichii, glandele suprarenale și organele 
sexuale. Culoarea corespunzătoare este roșul și se 
folosește în tratarea bolilor renale cronice, a durerilor de 
mijloc și a infertilității. Asupra colitelor, gastritelor și a 
altor afecțiuni digestive un bun efect terapeutic îl are 
galbenul.

Selecția cromatică e determinată și de principiile Yin 
și Yang. Roșul, portocaliul și galbenul sunt culori calde și 
folosesc în tratarea bolilor care provoacă slăbiciune, cum 
este anemia. Verdele, albastrul și turcoazul, fiind culori 
reci, sunt utilizate în maladiile care se manifestă prin 
dureri acute.

Dintre afecțiunile ce pot fi ameliorate prin 
cromoterapie sunt menționate anemia, artrita, bronșita, 
diareea, răceala, constipația, diabetul, eczemele, 
paraliziile, problemele menstruale, infertilitatea, hiper- și 
hipotensiunea arterială și multe altele. (G.B.)
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Plăcintă fără ou cu mere
Cantități necesare: o cană mare de zahăr, o cană de lapte, 

3/4 de cană de ulei, o linguriță de amoniac stins în puțin oțet, făină 
cătcuprinde, 750 g de mere.

Se amestecă toate ingredientele de mai sus, adăugând făină 
până când compoziția are consistența unui blat de tort. Aproximativ 
trei sferturi din această compoziție se toarnă în tava unsă și 
tapetată, apoi se așază merele călite în prealabil pe foc cu zahăr 
și scorțișoară, după care se toarnă restul compoziției. Se dă la 
cuptor timp de 40 de minute, la foc potrivit. După ce se răcește puțin 
se presară deasupra zahăr pudră.

Adorat de unii, detestat 
de alții, usturoiul are 
proprietăți deosebite, face 
bine organismului. El este 
vermifug, ușor laxativ, 
antispasmodic, diuretic, 
antigripal, anticancerigen, 
bactericid, scade
hipertensiunea, dezintoxică 
vasele sanguine, stimulează 
secrețiile gastrice având 
acțiune sedativă asupra 
stomacului. Celor care 
consumul lui le dă arsuri, pot 
încerca să bea câte un cățel 
(sau bucăți tăiate) ca pe 
pastile, cu apă ori ceai. 
Astfel scapă și de mirosul 

neplăcut al gurii. Acest 
miros mai poate fi înlăturat 
și cu pătrunjel, țelină, ardei 
iute, piper, cuișoare sau cu 
măr, mestecate lent. 
Usturoiul are acțiuni

Usturoiul
paradoxale: iama degajă în 
corp căldură, iar vara 
răceală.

Tinctura de usturoi se 

prepară din 50 g usturoi, 
250 ml alcool de 60 grade. 
Usturoiul curățat și tăiat se 
lasă 10 zile la macerat în 

alcool, agitându-se foarte 
des. Apoi se filtrează și se 
folosește intern ca 
antiseptic, vasodilatator, 
hipotensor, antiscleros, 
antireumatismal, antiasmatic

(în timpul crizei se 
administrează câteva 
picături). Este contraindicat 
în dermatoze, iritații ale pielii 
sau stomacului ori 
intestinului cât și mamelor 
care alăptează.

Suc de usturoi cu 

ghimber (3 picături) sau o 

bucățică de usturoi se pun 

în ureche (în puțină vată, ca 

să nu rămână blocat 

înăuntru) în cazul 
sclerozelor, otitelor. în cazul 

bătăturilor se aplică rondele 

de usturoi sau cataplasme 

dintr-un cățel zdrobit prins 

cu leucoplast, schimbate 

dimineața și seara. 
Mușcăturile de insecte se 

freacă, de asemenea, cu 

usturoi crud după ce s-a 

extras acul.

și pătrunjei) 
și, eventual,

Rețete culinare
* Ciorbă de tacâmuri 

de pasăre. Se curăță, se spală 
și se pun tacâmurile la fiert în 
apă rece cu sare. Când sunt pe 
jumătate fierte se adaugă 
zarzavatul (păstâmac, morcov, 
pătrunjel, țelină) curățat, spălat 
și tăiat fideiuță și ceapa 
rondele. Odată zarzavatul 
pătruns, se adaugă puțin orez 
fiert dinainte și se lasă 15 
minute ia clocot mic. Se pune 
sare, piper, zeamă de lămâie, 
după gust, și se drege cu 2 
gălbenușuri bătute. Se 
servește cu verdeață tocată 
(ieuștean 
deasupra
smântână. (Ciorba se poate

prepara și fără tacâmuri de pui, 
zarzavatul dat pe râzătoare 
inăbușindu-se atunci în apă 
care să-l acopere, cu puțin 
ulei; când e jumătate fiert se 
adaugă apă caldă și se drege 
ca mai sus. Această variantă e 
mai nimerită acum când am 
intrat în post)

X Spanac ia cuptor. Se 
curăță spanacul (2 kg), se 
spală în mai multe ape; se 
opărește cu apă clocotită cu 
sare. Se tapetează cratița cu 
unt, se pune spanacul opărit 
și amestecat bine cu cașcaval 
ras (150 g), restul de unt (de la 
100 g) și se dă ia cuptor 20 
minute.



str. Depozitelor nr. 1, lângă 
benzinăria MOL. Telefon/fax 054/

• Câștigi 5 milioane lei lunar 
stând acasă. Informații gratuit prin 
corespondență, Poiana Răchițelii, 
nr. 57, jud. Hunedoara. (7585)

DIVERSE
VANZARI

CUMPĂRĂRI 235035. (6252)
• Vând aerotermă motorină,

• Vând 835 mp teren construcții 
Simeria, toate facilitățile. Relații tel. 
211480.(7850)

•Vând pământ în Mintia. Infor
mații Mintia, nr. 133 sau telefon 
620411.(7815)

• Vând spațiu comercial cen
tral Hațeg, 362 mp. Informații tel. 
094579061.(7833)

mare capacitate. Tel. 094840706. 
(6255)

• Vând foarte convenabil 4 
mașini cusut industriale. Deva, tel. 
213476,626698.(6263)

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

•în 19.11.1999, ora 8, se va ține 
licitație la Judecătoria Hunedoara 
pentru casa din Răcăștie, nr. 30. 
(7586)

• Vând pentru dezmembrare 
Dacia 1300. Telefon 218881,092/ 
463642. (7840)

• Vând casă, grajd, anexe, 
grădină 3500 mp, Brănișca. Tel. 
214570,220676. (7775)

• Vând casă, anexe gospo
dărești, grădină 20 ari. Vâlcelele 
Bune, nr. 45. (7846)

• Vând apartament 4 camere 
decomandat, zona Progresului, 
150 milioane. Tel. 054/216483, 
092712716. (7772)

• Vând casă 3 camere, baie, 
bucătărie, demisol, garaj, curte 
cu grădină, 601 mp, negociabil, 
Deva, Eroilor, 6. Tel. 621121. 
(6254)

• Vând apartament 3 camere 
sau schimb cu două; vând sufra
gerie tip Lengyel. Tel. 213836. 
(3956)

• Tribunalul Hunedoara achi
ziționează prin prezentare de 
oferte un apartament de serviciu 
cu 3 camere, situat în orașul 
Hațeg. Ofertele se vor prezenta 
de urgență la sediul Judecătoriei 
Hațeg. (6256)

• Societate româno-italiană 
vinde vitrine, lăzi, dulap frigorific, 
cuptor pizza, reducere 10% și 
în rate. Tel. 058/733796, 094/ 
558716, Breaz. (7703)

• Vând.și montez parbrize
pentru autovehicule autohtone și 
import pentru orice tip de mașini 
(autoturisme, autobuze, autoca
mioane și dube), atelier str. I.L. 
Caragiale, nr. 20, fosta fabrică de 
conserve. Tel. 092/321691 sau 
092/581860(6120)____________

• Vând telefoane celulare, noi, 
Bosch, Motorola, Panasonic, 
Nokia, Phillips, Siemens. Decodez 
GSM. Tel. 092/258121 (7807)

• Vând centrală termică Vail lanț
(gaz) cu boiler încorporat, boilere 
Instant Junkers. Tel. 092/380609 
(7578)______________________

• Calitate belgiană prin: 'TER- 
MOSANITARA" - centrale ter
mice, radiatoare, boilere tub 
Henko și fitinguri cromate. Hune
doara, str. Dorobanților, 12, tel. 
092/701072(7577) '

• Pierdut geantă diplomat cu 
acte de firmă T.D. Emanuel SNC 
Deva. Găsitorului recompensă. 
Relații lâ telefon 229424. (7829)

• Pierdut acte societate SC 
Comandor SA Hunedoara: act 
constitutiv, acte înregistrare Re- 
gistul Comerțului, certificat în
matriculare, cod fiscal, certificat 
administrația financiară. Tel. 092/ 
542953 (7584)

• Pierdut legitimație de nevă
zător, eliberată de ANH, pe numele 
Secrieru Mihai. O declar nulă.

• Locatarii scării nr. 1, bloc 
4, strada Horea, Deva (Pro
gresului) Deva, deplâng în
cetarea fulgerătoare din viață 
a vecinei lor

GREBENISAN LUCRETIA
• t

Sincere condoleanțe familiei 
îndoliate!

• Colegii de clasă adresăm 
sincere condoleanțe Rodicăi 
Bărbușiu la greaua încercare 
pricinuită de încetarea din viață 
a mamei sale

GREBENISAN LUCRETIAf t

Suntem alături de tine, dragă 
Rodica.

• Colegii de la COMAT SA 
Deva, profund îndurerați de 
dispariția fulgerătoare a dragei 
lor colege

GREBENISAN LUCRETIA
transmit sincere condoleanțe 
familiei. Dumnezeu s-o odih
nească!

acum puteti avea 
un telefon mobil cu numai

Oricum te uiți»
mai Ieftin abonament GSM!

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

COMEMORĂRI

• Vând apartament 2 camere, 
Brad, preț negociabil. Tel. 650221 
(8337)

• Vând casă (gaz metan, apă 
potabilă), grădină, garaj, Călan. 
Informării Deva, tel. 621707, după 
ora 16 sau 092/701661.

• Vând VW LT28 Diesel, avariat 
față. Informații 223950,228167, 
094644178. (7842)

• Vând tractor U 650 cu re
morcă. Tel. 234373, după ora 20. 
(7841)

•Vând Renault Trafic Diesel, 
înmatriculat, 6800 DM, an fabricație
1986. Tel. 054/216483,092712716. 
(7772)

• Vând VW Transporter Diesel, 
1600 cmc, înmatriculat, fabricație
1987, 5500 DM. Tel. 092238715. 
(6253)

• Vând talon Audi 100, preț
negociabil. Informații latei. 656458 
(8339)__________

• Vând, decodez și repar 
celulare GSM, pe loc și foarte 
ieftin. Tel. 094859958. (7836)

• Depozit en gros vinde 
îmbrăcăminte second hand sor
tată, fără rebuturi, la prețul de 
11.000 lei/kg. Tel. 215250. 
(6232)

• Vând remorcă marca Campa, 
cu două axe, cu prelată, capaci
tate 2000 kg, tel. 242586, orele 7- 
15(7747)

• Vând țuică de prune plus 
mere, 30 grade, 17 500 lei/litru, tel. 
243287, seara (7748)

• Vând 150 oi, tel. 094/602257. 
(7021)

OFERI
SERVICII J7

• Angajăm colaboratori pentru 
un domeniu de activitate dinamic 
și diversificat care vă oferă 
posibilități de promovare. Salariul 
de 300 doiari/lună. Tel. 092/565828, 

621446. (6239)
• Societate comercială cu 

sediul în Căstău, nr. 178, anga
jează muncitoare calificate con
fectioner textil. Tel. 247035, 
211026. (7848)

• S.C. FIRST ROMANIAN DIS
TRIBUTION S.A. angajează agent 
vânzări. Condiții: experiență în 
domeniul vânzărilor, vârsta maximă 
35 ani, posesor permis conducere, 
stagiul militar satisfăcut. C.V-urile 
pot fi depuse până vineri, 19 
noiembrie 1999, la tel/fax 236200. 
(7779)

• Cu profundă durere amintim 
celor care l-au cunoscut pe 
regretatul

DORIN TEODOR 
COSTA

că azi, 18 noiembrie 1999, se 
împlinește un an de la deces. 
Familia Elisabeta, Delia, Flavia și 
Valeriu Costa vă anunță că 
parastasul de pomenire (come
morarea) va avea loc în data de 
28 noiembrie 1999, ora 11, la 
Cimitirul din satul natal Băieștt. 
Odihnească-se în pace. (6257)

DECESE

• Cu adâncă durere în suflete 
părinții llie și Ileana, fratele Călin, 
bunicii loan și Ana anunță de
cesul celui care a fost un mi
nunat fiu, frate, nepot

URĂTU COSMIN ILIE
în vârstă de 23 ani. înmor
mântarea are loc în data de 19 
noiembrie 1999, ora 13, în satul 
Sibișel. Dumnezeu să-l odih
nească în pace. (6258)

• Suntem alături de famuia 
greu încercată la dispariția 
prematură a verișorului, care a 
fost

URÂTU COSMIN ILIE
Cu adâncă durere, lacob și 

Mihaela Tambor. Dumnezeu să-l 
odihnească. (6259)

ROMCOM
shop ■ ■ ■ ■ ■

accesoriei ■ Romcom Deva ■ magazin FLAMINGO

COOPERATIVA “HOREA” BRAD
str. Avram Iancu, nr. 30 

organizează CONCURS pentru ocuparea 
postului de CONTABIL ȘEF, în data de 

24.11.1999, ora 10,00.
Condiții de ocupare a postului: studii superioare și 

vechime în funcții economice minimum cinci ani.
Informații suplimentare la Birourile Cooperativei, 

telefon 655582.

scTEHNOMATIC EXPRES sju.

S.C. CRI5MOB SA BRAD
Convoacă ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARĂ A 

ACȚIONARILOR în datele de 2-3 decembrie 1999, ora 12, la 
Căminul garnizoană Brad, str. A. lanpu.

ORDINEA DE ZI
1. Aprobarea majorării capitalului social cu maximum 

200 000 &, prin aport la capitalul social al actualilor ac
ționari șl prin atragerea de noi acționari (Investitori).

2. Aprobarea transformării creditelor acordate de SC 
ROMANIAN DOORS SA societății CRISMOB SA Brad în 
aport la capitalul social actual al societății.

3. Aprobarea Investiției pentru modernizarea ciclului de 
uscare, arderea deșeurilor și încălzirea spațiilor tehnologice, 
cât și a implementării unei capacități de debitare a buș
tenilor în cherestea - 20 mc/ schimb șl a unei linii de 
uscare a cherestelei cu o capacitate de 100 mc.

4. Aprobarea planului de restructurare șl reorganizare a 
societății pentru perioada 2000-2002.

5. Diverse.

• Cu adâncă durere în suflete 
anunțăm dispariția fulgerătoare 
din viață a celei care a fost o 
bună mamă și bunică

LUCRETIA GREBENISAN
t »

înmormântarea are loc astăzi, 
18.11.99, ora 13, la cimitirul Bejan 
Deva. Corpul neînsuflețit se află 
depus la Casa Mortuară. 
Dumnezeu să te odihnească în 
nace. Familia. (6267)

• Familia Livius, Ana și Romeo 
Baleț este alături de familia Nelu, 
Rodica și Bogdănel la greaua 
pierdere suferită prin moartea 
fulgerătoare a dragei mame, 
soacre și bunici

LUCREȚIA GREBENISAN 
și-i transmite sincere condo
leanțe. Dumnezeu s-o odih
nească! (6213)

• Vecinii din scara B a blo- 
culu. 40 de pe str. Minerului din 
Deva împărtășesc marea du
rere pricinuită familiei Nelu, 
Rodica și Bogdănel Bărbușiu 
prin decesul fulgerător al celei 
care a fost

LUCRETIA GREBENISAN
t •

o mamă, soacră și bunică bună. 
Odihnească-se în pace! (6214)

• Cu adâncă durere familia 
anunță încetarea din viață a celui 
care a fost

BAUMAN TIBERIU 
TITUS

în vârstă de 51 ani. Te vom 
păstra veșnic în inimile noastre 
și te vom iubi mereu. înmormân
tarea are loc azi, 18 noiembrie 
1999, la Cimitirul Catolic Deva. 
Dumnezeu să-l ierte. (6260)

• Suntem alături de familia 
greu încercată de decesul celui 
care a fost

BAUMAN TIBERIU
Transmitem sincere condo

leanțe. Familiile Petroianu, Petruț, 
Blejdea și Mînja. (6270)

PUBLICITATE

UGER"
Sucursala Asigurarea Românească 

SA ASIROM Hunedoara-Deva
Cu sediul în Deva, str. I. Creangă, nr.21

Scoare la CONCURS postul de
CONTABIL ȘEF

Informații la sediul sucursalei din Deva, telefon 
213304.

( INSTALAȚII ELECTRICE 
«rC£
H ( PRELUCRĂRI MECANICE

DEVA, Str. C.A.Rosetti 4 (în curtea morii "Cetate” SA) 
,Tel. 054-221953, 214225, 218963

r
I C/NEMA
I U "PATRIA” DEVA: Capcană pentru hoț (19-25);
| V “FLACĂRA” HUNEDOARA: Teroare nevăzută (19-22);
■ învingătorii (23-25);
I V “PARÂNG” PETROȘANI: Aventură în doi (19-22); 10 chestii 
| nu-mi plac la tine (23-25);
i V “DACIA” HAȚEG: Star Wars 1 (19-22); Legionarul (23-25); 
j Vt “ZARAND” BRAD: Legionarul (19-22); Puterea iubirii (23-25);
I W "PATRIA” ORĂȘTIE: De la apusul la răsăritul soarelui (19-

I

I
L

21); Secretul lui Bachus (23-25);
V "LUCEAFĂRUL” VULCAN: După plată și răsplată (19-21); 
Inspectorul Gadget (22-25).

I 
I 
I 
I
I

I
I 
I

I 
I
I

FUNDAȚIA PENTRU O SOCIETATE 
DESCHISĂ - ROMÂNIA împreună cu 

CENTRUL DE FORMARE 
PROFESIONALĂ DEVA

organizează curs de perfecționaree în meseria Secretar 
Birotică. Se vor elibera diplome de perfecționare recu
noscute în țară și străinătate. Cursul va cuprinde urmă
toarele tematici:

- Dialogul folosit în scris în comunitatea europenă;
- Exerciții și operare calculator PC;
- Mediere și legislația muncii;
- Gestionarea de bunuri materiale.
O parte din cheltuielile aferente pe cursant vor fi 

suportate de FUNDAȚIA PENTRU O SOCIETATE DES
CHISĂ - ROMÂNIA. Cursul se va desfășura începând cu 
data de 2 decembrie 1999, ora 16.

Informații la AGENȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU OCU
PARE ȘI FORMARE PROFESIONALĂ, etaj II, cam. 14, tel. 

094935145.
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Gripa este o boală 
infecțioasă foarte contagioasă, 
specific umană, dată de 
virusurile gripale. Simptoma
tologia clinică a gripei începe 
brusc, după o incubație de 3-4 
zile. Apar frisoane și febră, 
dureri de cap, transpirații, 
inapetență, vomă, dar mai ales 
dureri musculare intense, dureri 
ale globilor oculari și dureri 
articulare.

Simptomele respiratorii sunt 
constante, manifestate prin 
obstrucție nazală, rinoree, dureri 
toracice, tuse. Boala poate să 
fie severă, cu stare generală 
alterată și pneumonie. 
Complicațiile gripei adaugă un 
plus de severitate bolii. Acestea 
pot fi complicații respiratorii, 
cardiace, neurologice care apar 
mai ales la persoanele în vârstă 
și la cele cu afecțiuni medicale 
cronice sau cu sindromul Reye, 
care apare la copiii tratați cu 
aspirină.

Gripași 
vaccinarea
antigripalâ

-...... _ >

Transmiterea virusurilor 
gripale se face direct prin 
picăturile fine de salivă 
expulzate cu ocazia strănutului, 
tusei, vorbirii sau indirect, prin 
obiecte recent contaminate 
(batiste etc). Gripa evoluează, 
de obicei, sub formă de 
epidemii, atingând în România 
vârful de activitate între sfârșitul 
lunii decembrie și începutul lunii 
martie.

Principala măsură de 
prevenire a gripei este 
vaccinarea anuală, care se 
practică în sezonul 
preepidemic, adică până la 
sfârșitul lunii decembrie. 
Vaccinarea antigripalâ este 
recomandată oricărei persoane 
care dorește să evite infecția 
gripală, dar există anumite 
grupe țintă pentru programele 
speciale de vaccinare.

Persoanele cu risc crescut la 
complicații datorate gripei sunt:

-4 persoanele în vârstă de 
peste 65 de ani;

-^adulții și copiii care trăiesc 
în instituții cu caracter de 
internare prelungită, precum și 
pacienții unităților care 
găzduiesc persoane de toate 
vârstele cu afecțiuni medicale 
cronice;

adulții și copiii cu boli 
metabolice (inclusiv diabetul 
zaharat), cu afecțiuni renale, cu 
hemoglobinopatii sau imuno- 
supresie;

-^copiii și adolescenții (cu 
vârste între 6 luni și 18 ani) care 
fac terapie prelungită cu 
aspirină și prezintă riscul de a 
face sindromul Reye după gripă.

Grupele care pot transmite 
gripa persoanelor cu risc crescut 
la complicații datorate gripei 
sunt: membrii familiilor
persoanelor cu risc crescut, 
personalul medico-sanitar, 
salariații instituțiilor de ocrotire 
(copii și bătrâni) și ai unităților 
de bolnavi cronici, personalul 
care asigură asistența medicală, 
socială și îngrijire la domiciliul 
persoanelor cu risc crescut.

Alte măsuri de prevenire:
• evitați aglomerațiile și 

contactul cu 
bolnave;

• sporiți 
organismului prin sport, soare, 
aer, apă;

• aerisiți bine locuința.
în caz de îmbolnăvire izolați- 

vă la domiciliu, folosiți 
întotdeauna batista când 
strănutați sau tușiți, nu faceți și 
nu primiți vizite, tratați-vă numai 
după sfatul medicului.

Direcția de Sănătate 
Publică a județului 

Hunedoara 
Serviciul de Promovare 
a Sănătății și Educație 

pentru Sănătate

persoanele

rezistența

La închiderea ediției

UN NOU VAL DE
SCUMPIRI LA
CARBURANȚI

Societatea Națională a Petrolului PETROM a 
majorat prețurile de referință la carburanți cu 10 la 
sută. Această majorare se datorează în primul rând 
devalorizării monedei naționale în raport cu dolarul, 
creșterii accizelor la carburanți în luna noiembrie și 
creșterii prețului la țiței pe piața mondială, după cum 
declara un reprezentant al PETROM.

Noile prețuri la poarta rafinăriei sunt: • benzină 
Premium cu plumb și fără plumb - 9800 de lei litrul 
(față de 8900 de lei litrul până acum) • benzină Super 
Plus, cu plumb și fără plumb - 9900 de lei litrul (fața 
de 8900 de lei) • motorină - 6700 de lei litrul (față de 
5800 de lei litrul până acum). La aceste noi prețuri, 
Competrol și benzinăriile particulare își pot adăuga 5 
la sută, astfel că la pompe benzina este cu 450 de lei 
mai scumpă. în acest mod, la pompă benzina va 
costa peste 10.000 de lei litrul: • benzina Premium - 
10.250 de lei litrul • benzina Super Plus - 10.350 de lei 
litrul • motorina cu sulf - 7000 de lei litrul • motorina 
fără sulf- 7.100 de lei litrul.

Creșterea prețului de referință cu aproximativ 10 
la sută la carburanți și scumpirea energiei electrice 
cu aproximativ 5 la sută vor conduce pentru a doua 
oară în ultimele 3 zile la creșterea prețurilor 
produselor alimentare. Cel mai puternic cresc 
prețurile cu aproape 100 la sută la pâine. Carnea și 
produsele din carne se vând deja cu prețuri mai mari, 
producătorii anunțând în continuare majorări de 10 la 
sută. Litrul de lapte va costa mai mult cu 7 la sută, iar 
lactatele, în general, își vor mări din nou prețurile cu 
peste 15 la sută.

Așadar, „trai pe vătrai" de sărbători! în acest timp 
premierul Radu Vasile spunea că de la Palatul 
Victoria „nu vine nimic", prețul benzinei nu a fost 
hotărât de Executiv. Potrivit primului ministru, 
scumpirea benzinei se datorează, „creșterii inflației”. 
Și necontrolarea inflației”, cui se datorează?!

Minei BODEA

CREDIT BANK DEVA
• . ... • r vinde la licitație publică, organizată in data de 

26.11.1999, ora IO, Ia Judecătoria Hunedoara, 
următoarele bunuri:

- apartament 2 camere situat în Hunedoara, str. 
I. Creangă, bl. 5, ap. 12;

- apartament 2 camere situat în Hunedoara, str. 
22 Decembrie, bl. 5, ap. 97;

- fabrică de bere situată in Hunedoara, capaci
tate 13001/ zi;

- teren intravilan, suprafață 1362 m2, situat în 
Peștișu Mare, nr. 262;

- clădiri agricole, construcții speciale, imobile, 
teren 40.000 m2, situat în Batiz;

- ladă frigorifică, frigider și CD cu 2 boxe (2 X 
1OO W).

Informații suplimentare la sediul băncii, str. 1 
Decembrie, nr. 16 sau la telefon 211853.

ȘCOALA GENERALA NR. 2
SIMBRIA

str. Avram Iancu, nr. 17

anunță scoaterea la concurs a postului de 
îngrijitor curățenie.

Tematica și alte relații suplimentare se pot obține la sediul 
instituției sau la tel. 260313.

Azi la Deva are loc

Conferințe de presă
UFD propune noi masuri

legislative împotriva corupției
Uniunea Forțelor de Dreapta 

consideră că fenomenul corupției 
- una dintre principalele cauze ale 
înrăutățirii situației socio- 
economice a țării - nu poate fi 
stăvilit din pricina “lipsei de 
voință politică”. Ca argument, 
UFD invocă faptul că o lege 
importantă în acest sens (Legea 
115/1996, privind declararea și 
controlul averii demnitarilor, 
magistraților, funcționarilor 
publici și a unor persoane cu 
funcții de conducere), deși 
adoptată de peste trei ani și 
apreciată în ansamblu drept o 
lege bună, este în momentul de 
față inoperantă. “Nu s-a 
înregistrat nici un caz de 
declanșare a procedurii și cu atât 
mai puțin de finalizare a acesteia, 
deși mass-media a oferit 
numeroase exemple de demnitari, 
polițiști, vameși ori magistrați ce 
și-au construit vile impozante din

salarii de bugetari, fapt ce ar fi. 
trebuit să trezească măcar 
curiozitatea comisiei constituite 
ca efect al legii”.

Pentru a fi transformată într- 
un instrument operațional și 
eficient, UFD propune un proiect 
de modificare a acestei legi. Mai 
exact, e vorba de schimbări aduse 
la șase articole din lege (nr.2, 5, 
7, 9, 18 și 37), după cum preciza 
președintele filialei județene a 
UFD, loan Constantin, în cadrul 
unei recente conferințe de presă, 
în esență, prin aceste modificări 
se propune instituirea unui prag 
valoric de 40.000 de dolari (vizând 
achiziționarea de bunuri imobile, 
titluri sau acțiuni), respectiv de 
20.000 de dolari (în cazul 
achiziționării unui autoturism), 
depășirea acestora trebuind să fie 
urmată de verificarea legalității 
dobândirii lor. De asemenea, 
“solicităm și obligarea

persoanelor care sunt 
depozitarele declarațiilor de 
averi să ceară, în cazul demisiei 
sau demiterii persoanelor vizate 
de lege, declanșarea procedurii 
de verificare a averii. în cazul 
ncrespectării acestei obligații, 
proiectul propune sancționarea 
celor vinovați cu închisoare”.

UFD susține că dacă 
Parlamentul nu va lua în 
considerare acest proiect, care 
va fi dezbătut spre sfârșitul 
acestei săptămâni, se 
demonstrează încă o dată lipsa 
de voință politică a 
legislativului. în plus, aprobarea 
acestor măsuri - conchide 
conducerea filialei hunedorene a 
UFD - ar putea duce și la 
creșterea încrederii opiniei 
publice în clasa politică 
românească.

Georgeta BÎRLA

Febra electorală
La Deva s-a desfășurat recent o nouă 

conferință de presă a Partidului Democrat la care 
a participat dl Gheorghe Barbu, președintele 
Biroului permanent județean și președinte al 
Consiliului județean, alți membri ai biroului.

încă de la început dl Barbu a ținut să 
precizeze că la București a avut loc ședința 
Consiliului de Coordonare Național care, printre 
altele, a avut la ordinea de zi și un punct foarte 
important: stabilirea datei și locului la care să se 
desfășoare Convenția Națională a Partidului 
Democrat. Momentul este foarte important pentru 
că acest for suprem al partidului va alege 
președintele.

“Această alegere - spunea Gheorghe Barbu, 
se va face pe baza unei moțiuni care are în 
spatele său un program politic, economic și social. 
De această dată însă, acest program nu se 
dorește a fi doar o completare la vechiul program, 
așa cum s-a făcut pe parcursul anilor, din 1992 
încoace, ci va fi un program nou, adaptat 
condițiilor socio-politice și economice din țară și 
din lume”. Așadar, Convenția Națională a PD va 
avea loc în 18-19 februarie 2000, la București. S- 
a aprebiat că atunci se va lansa și noua formă de 
abordare a campaniilor electorale.

a cuprins PD-ul
în ceea ce privește stadiul în care partidul se 

află în pregătirea alegerilor locale s-a spus că la 
nivelul țării 38 de județe au pregătite listele 
electorale pentru alegeri. La unele în totalitate, la 
altele într-un anumit procent.

Referindu-se la județul Hunedoara, 
președintele organizației județene a PD a spus 
că listele sunt definitivate la 40 unități 
administrativ-teritoriale și în primul rând în orașe. 
Listele vor fi definitivate cam până la mijlocul lunii 
decembrie. în județ mai sunt localități unde nu 
există organizații, colective sau 
inițiativă.

Deci campania electorală a 
demarat mai devreme pentru că 
pregătirea uneia care să ducă 
localitate un program clar pentru candidații 
partidului. Se încearcă prezentarea, în special 
celor care urmează a fi propuși pentru diferite 
funcții, a unor programe și informații clare despre 
comune, nevoile lor și ale oamenilor, pentru a se 
cunoaște în ce mod să-și orienteze campania 
electorală, pentru ce fac promisiuni și ce 
posibilități de realizare există.

Valentin NEAGU

grupuri de

PD-ului a 
se dorește 
în fiecare

Liceul de Informatică din Petroșani
ar putea deveni colegiu

încă de anul trecut, conducerea Liceului de 
Informatică din Petroșani a avansat 
Ministerului Educației Naționale propunerea ca 
această instituție de învățământ din Valea 
Jiului să devină colegiu. Gheorghe Stoica, 
directorul Liceului de Informatică, apreciază 
că: “Avem rezultate deosebite în rândul 
elevilor, un corp profesoral foarte bine pregătit 
și o foarte mare afluență a elevilor din Valea 
Jiului și cred că îndeplinim condițiile ca acest 
liceu să fie transformat în colegiu."

Conferința județeană a ACR
După 1990 numărul 

automobilelor din România a 
crescut continuu, chiar în 
condițiile în care sitdația 
economică a țării nu a fost și 
nu este dintre cele mai fericite.. 
Aproape proporțional a crescut 
și numărul membrilor Automobil 
Clubului Român, asociație care 
asigură cotizanțilorun pachet 
important de servicii și facilități 
de la asistență rutieră și sfaturi 
de întreținere și reparații până 
la eliberări de documente 
internaționale.

După cum ne-a informat dl 
loan Ștaier, directorul ACR

Hunedoara, astăzi, începând cu 
ora 14, sediul ACR Deva va fi 
gazda Conferinței județene a 
filialei Hunedoara a Automobil 
Clubului Român. Ordinea de zi 
a conferinței cuprinde: • 
„Informare privind activitatea 
ACR Hunedoara în perioada 
1994-1999" • Raportul
cenzorului • Prezentarea 
programului de activități pentru 
perioada 1999-2004 • Alegerea 
membrilor Consiliului filialei și a 
delegaților la conferința 
națională. La lucrările 
conferinței va participa 
Constantin Niculescu, pre-

ședințe al ACR, reprezentanți 
ai autorităților locale și 
județene și ai Poliției rutiere, 
precum, și peste 100 de 
membri reprezentând toate 
localitățile din județ.

De asemenea, începând 
cu ora 13.00, sediul ACR Deva 
va fi gazda unor expoziții 
având ca tematică filatelia 
auto, numismatică și machete 
de mașini de curse și turism. 
Cu amănunte de la aceste 
manifestări vom reveni în 
ziarele noastre următoare.

Ciprian MARINUȚ

Pentru ca Liceul de Informatică din 
Petroșani să fie transformat în colegiu, este 
necesar ca în cadrul acestuia să fie înființate 
și clase gimnaziale și atunci toate condițiile 
ar fi îndeplinite.

De curând, conducerea Liceului de 
Informatică din Petroșani a lansat o nouă 
propunere de transformare a liceului în 
colegiu Ministerului Educației Naționale.

Mihaela FĂGAȘ

SC Farmaceutica Remedia 
SA Deva

organizează licitație publică cu strigare pentru vânzarea 
următoarelor mijloace fixe:

1. Dacia Break 1310, nr. 31 - HD - 146 ■ preț de pornire 
15.200.000 lei fără TVA.

2. Autocamion R 10215, nr. 21 - HD - 3147 - preț de pornire 
36.300.000 lei fără TVA.

3. Autocamion R 10215, nr., 31 ■ HD ■ 680 - preț de pornire 
39.600.000 lei. fără TVA.

Licitația va avea loc In ziua de 2.12.1999, ora 10,00, la 
sediul societății din Deva, str. Dorobanților, nr. 43, Județul 
Hunedoara.

Taxa de participare este de 90.000 lei.
Garanția de participare este de 1% din prețul de pornire, 
în cazul in care mijloacele fixe nu vor fi adjudecate, licitația 

se repetă In-flecare săptămână in ziua de Joi, in același loc șl la 
aceeași oră.

Relații suplimentare se pot obține la sediul societății sau la 
telefon 223260, interior 105.
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