
Despre povârnișurile pe care 
le are de trecut un întreprinzător 
pentru a-și putea deschide o 
afacere s-a scris mult în presă, iar 
ziarul nostru nu a făcut excepție. 
Cu toate acestea, anumite aspecte 
tind să se permanentizeze, deși o 
minimă corecție legislativă și puțină 
bunăvoință ar aduce mult ajutor 
micului om de afaceri român. Unul 
din aceste aspecte este, în opinia 
dnei Doina Stoica, membră a 
Corpului de control și privatizare din 
cadrul Primăriei Hunedoara, modul 
în care se eliberează autorizațiile 

^de funcționare pentru asociațiile

Doi inamici ai micului întreprinzător

Birocrația și centralismul
familiale și pentru întreprinzătorii 
independenți.

In ciuda demersurilor 
făcute de Primăria Hunedoara, 
apanajul acordării acestor 
autorizații a rămas unei singure 
instituții, Consiliul județean. “La 
primărie se depun toate actele 
necesare înființării unei asociații 

familiale sau unei activități 
independente, după care toate 
primăriile trimit aceste acte către 
Consiliul județean unde se 
centralizează. Numai de la Primăria 
Hunedoara se adună, lunar, câteva 
sute de dosare. La nivelul județului 
sunt, probabil, câteva mii, numărul 
lor crescând simțitor o dată cu 

disponibilizările din minerit. Cum 
Consiliul județean se întrunește în 
ședințe de avizare doar de două 
ori pe lună, vă dați seama cât timp 
trece de la momentul depunerii 
dosarului de către întreprinzător și 
până la obținerea autorizației. 
Unde mai punem că solicitanții din 
tot județul trebuie să ia drumul 

Devei, să consume timp, nervi și 
bani ca să-și rezolve problema", 
precizează inter-locutoarea.

Propunerea care s-a făcut 
este ca aceste autorizații de 
funcționare să fie eliberate de 
instituțiile care prelevează actele 
necesare, în speță, primăriile, in 
opinia interlocutoarei ar fi suficientă 
abilitarea primăriilor de la municipii 
să elibereze autorizațiile respective, 
prestarea acestui serviciu având 
astfel de câștigat enorm în 
promptitudine.

Adrian SĂLĂGEAN ---------- s
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O PRIORITATE NAȚIONALĂ 
STRATEGICĂ...

Așa este definită 
agricultura în noul Program 
de guvernare, ca fiind o 
prioritate națională stra
tegică. Așa să stea oare 
lucrurile și în realitate, sau 
este vorba doar despre o 
simplă declarație de 
intenții? Oamenii satelor, 
proprietarii de pământ care 
simt că viața le este tot mai 
grea, că de abia își mai pot 
trage sufletul cu agricultura 
de subzistență pe care o 
practică, găsindu-se tot mai 
departe de împlinirea visului 
de a intra la orizontul anilor 
imediat următori în cate
goria clasei de mijloc, cum 
au promis aleșii națiunii 
începând după 1990, simt 
pe propria piele că, 
deocamdată, în afară de 
niște cupoane, nimeni nu-i 
încurajează și nu întreprinde 
nimic pentru a le face mai 
ușoare munca și traiul.

Semnalele că guver
nanții sau parlamentarii ar 
pune la suflet grijile și 
interesele producătorilor 
agricoli sunt departe de 
așteptările celor ce se ocupă 
de producerea hranei 
noastre zilnice. Doar cu 
celulare sau cu undițe - 
instrumente care s-a spus 

^că se servesc la mal tot 

poporul - evident că nu se 
poate face o agricultură 
modernă și performantă.

Dacă nu ai mijloace 
mecanizate, îngrășăminte, 
erbicide și, în primul rând, 
bani, adică susținere 
financiară pentru rea
lizarea producției, va fi 
greu de servit și reforma, 
deoarece pâinea va fi tot 
mai puțină. Asta în 
condițiile în care pe nimeni 
nu mai interesează cât 
grâu și porumb se produce 
și ce destinație mai poate 
da agricultorul român 
acestei producții, care 
rămâne fără o piață sigură 
de valorificare, în condițiile 
când zootehnia, în special 
cea din complexele spe
cializate, unde se finalizau 
eforturile de la producția 
vegetală, a fost pusă cu 
seninătate la pământ, după 
programul diabolic numit 
ASAL, acesta aducându-l 
pe român în situația de a 
mai consuma zilnic, în 
medie, abia 7 grame de 
carne pe locuitor.

încercând să arate care 
ar fi obiectivele urmărite de 
către noul executiv, ex- 

________ Nico/ae TfRCOB 
(Continuare în pag. 7)

Mărfuri din belșug, 
cumpărătorii lipsesc
Cu câteva zile în urmă 

am efectuat un raid-anchetă 
prin unitățile comerciale din 
orașul Hațeg. Marfă este, ca 
și prin alte părți, din belșug, 
însă, cumpărătorii calcă 
destul de rar pragul vreunui 
magazin. Și aceasta se 
datorează lipsei banilor, 

pentru că nevoia de a avea 
un produs sau altul se face 
simțită zi de zi.

Strada “M-ții Retezat” 
găzduiește, la parterul blo
curilor, un lanț de magazine 
cu diverse profile. Am vizitat 
câteva dintre acestea, dorind 
să aflăm ce mai oferă ele 
potențialilor cumpărători. Am 
intrat, pentru început, la SC 
"Cernafruct” SA Hațeg cu 
profil legume-fructe. Aici 
marfa este mereu proaspătă 
și de calitate, bine prezentată 
cumpărătorilor.

Dl Gheorghe Eugen 
Tudor, șeful unității, ne 
spunea că “în zilele pre
mergătoare sărbătorilor s-au 
vândut foarte bine roșiile și 
castraveții, dar și varza, 

cartofii, spanacul și alte 
produse alimentare." Am 
mai reținut din spusele 
interlocutorului că vinul a 
fost extrem de solicitat de 
către biserici, în această 
perioadă.

Alături funcționează 
magazinul “Romarta" al SC

“Țara Hațegului" SA profilat 
pe textile, încălțăminte, dar 
și articole de menaj. 
“Aprovizionarea se face 
după cerințele cumpără
torilor care sunt destul de 
pretențioși. Articolele din 
porțelan de Alba lulia și 
Curtea de Argeș sunt foarte 
căutate", spunea ,dna 
Daniela Giuroni, vânzătoa
re. După părerea dumnea
ei, prețurile nu au urcat 
chiar așa de mult menți- 
nându-se la fel ca lunile 
trecute. “Puterea de cum
părare a scăzut, deoarece 
alimentele sunt mult mai 
importante. Interesul nostru 

_________Cristina CfNDA 
(Continuare în pag. 7)

Impozitul pe dobândă ■ 
o aberație

De luni de zile, guvernul se 
căznește să definitiveze bugetul 
de stat pe anul 1998. încă ne 
rupem greu de metehnele 
trecutului. Nu putem lua ceva 
viteză în nici un domeniu. După 
ce s-a însăilat oarece buget pe 
hârtie la sfârșitul anului trecut, a 
venit criza guvernamentală. Au 
urmat mutații în executiv. Noul 
ministru de finanțe, Daniel 
Dăianu, a conceput un alt buget. 
Poate cel mai bun care merita 
luat în discuție, insă criza s-a 
accentuat, primul ministru Victor 
Ciorbea a fost nevoit să-și dea 
demisia, iar odată cu el, în mod 
mormăi și legal, a căzut întregul 
guvern. A fost numit un nou 
premier, și-a început activitatea 
un nou executiv, care s-a orientat 
rapid spre buget.

Cu modificări nesemnifi
cative, acesta este tot acela, al lui 
Daniel Dăianu. Resursele de 
alimentare nu s-au îmbunătățit. Și 
atunci parlamentarii caută astfel 
de resurse. Comisia economică a 
senatului chiar crede că a găsit 
un izvor de alimentare a bugetului 
de stat și anume impozitarea 
dobânzilor bancare cu 40 la 
sutăî!) Liberalul Viorel Cataramă, 
senator și președinte al sus- 
numitei comisii, insistă de mult 
pentru eliminarea impozitului pe 
profitul reinvestit. O măsură 
salutară, menită să stimuleze 
producția, dezvoltarea. Numai că 
dl Viorel Cataramă, care și-a 
vândut mobila greu vandabilă din 
stoc păgubiților la sistemul de 
fericire a națiunii, SAFI, a 
descoperit șl vrea să impună o 
contramăsură cel puțin originală, 
dacă nu ar fi aberantă. Pentru

IUI pe 

„I Mai - Mni o Ihiniiuiii; a mumii și a dreptății!”
Sub acest slogan peste 5000 de membri ai Partidului Democrat din 

toată țara se vor întâlni in ziua de Armindeni, la Sala Palatului din București, 
pentru a sărbători 1Mai, așa cum această zi a ajuns în conștiința lumii. O 
zi în care pământul pe care avea să rodească social democrația, a fost 
stropit cu sângele truditorilor care cereau în mod legitim o fărâmă de res
pect și considerație.

Toți participant vor pleca apoi, într-un marș, pe străzile Bucureștiului 
până în zona Parcului Herăstrău, unde alături de tradiționalii mici cu bere 
vor fi întâmpinați de mai multe formații muzicale și de o fanfară. Organizatorii 
au pregătit o serie de surprize pentru acest veritabil „Festival la iarbă 
verde".

Fiecare moment al manifestărilor va Fi deschis pentru toți cei care 
respectă munca, indiferent de natura sa, și o înțeleg așa cum trebuie, și va 
certifica peste ani podul dintre momentul „1 Mai - Chicago din secolul 
trecut - 1M» București sfârșit de secpl 70 »

care l-ar lăsa eliminarea 
impozitelor pe profitul reinvestit, 
a avansat ideea impozitării 
dobânzilor bancare cu 40 la 
șulăJD

Ce înseamnă asta? în
seamnă, pur șl simplu, 
sărăcirea în și mai mare 

măsură a populației, prin 
lipsirea de puținul surplus de 
bani pe care i-l aduce dobânda 
pe bruma de bani depusă cu 
trudă la bănci. Pentru că 
realitatea de azi a României 
este tristă și din acest punct de 
vedere. Adică o mână de 
îmbogățiți, prin diferite căi și 
mijloace - cele mai multe neor- 
todoxe -, reinvestește continuu, 
inclusiv pe baza unor credite 
bancare, pentru amplificarea în 
timp a avuțiilor, în timp ce 
majoritatea oamenilor o duce 
din ce în ce mai greu. Salariați 
cu venituri mici și medii și chiar 
pensionari fac eforturi deo
sebite pentru a-și economisi 
câțiva bănuți pentru zile negre, 
bani pe care dl CataSafi vrea 
să li-i anihileze.

Asta pe de o parte. Pe de alta, 
acumularea monetară realizată cu 
sacrificii de către oamenii cu 
venituri modeste creează o sursă 
neinflaționistă de creditare pentru

Dumitru GHEONEA
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Vocația ■ condiție obligatorie 
pentru un teolog

apropiere FEmatfr
- Fiindcă sunteți hune- 

dorean, pe cititorii noștri i-ar 
interesa câteva repere care să 
vă definească activitatea.

- Da, sunt hunedorean, din 
Ruși, și am terminat Liceul 
“Decebal" Deva. Am urmat 
teologia la Sibiu și București. 
Din 1961 sunt profesor la 
Facultatea de Teologie Sibiu iar 
din 1992 am devenit decan. Am 
publicat 16 cărți și 500 de studii 
și articole de istorie a bisericii 
române. Am doctoratul în 
teologie și sunt membru cores
pondent al Academiei Române.

- Ce ați recomanda tine
rilor care vor să devină 
preoți?

- Dacă sunt tineri care simt 
că au vocație pentru teologie îi 
sfătuiesc să se înscrie la Sibiu. 
Facultatea noastră are trei 

secții: pastorală, teologie-litere și 
teologie-asistență socială, 
ultimele două pentru fete. In

Interviu cu dl 
prof.univ.dr. Mircea 
Păcurariu, decanul 

Facultății det
Teologie Sibiu

secția pastorală se pregătesc 
viitorii preoți. La teologie-litere 
(română, engleză, franceză) se 
formează profesorii de teologie 
și pentru limbile respective iar la 
teologie-asistență socială se 
pregătesc specialistele în 
domeniul social.

- Cum vedeți soluționarea 
stărilor tensionate ce s-au ivit 
în ultimii ani între ortodocși și 

greco-catoiici (uniți) ?
- Soluționarea e posibilă 

prin dialog. Neînțelegerile se 
pot rezolva doar printr-un dia
log la baza căruia să stea 
unirea între frați. Eveni
mentele petrecute cu 150 de 
ani în urmă, când ortodocși și 
uniți au luptat înfrățiți, ar trebui 
să ne fie pildă azi.

- Vreți să transmiteți 
ceva hunedoreniior?

- Le doresc tuturor 
hunedoreniior și în speță 
devenilor - pentru că de acest 
oraș mă leagă anii de studiu 
la școala primară și la liceu - 
multă sănătate și împlinirea 
tuturor dorințelor.

A consemnat 
Viorica ROMAN 

~ —.y

în cursul acestei luni, o 
parte a membrilor Asociației 
de schimburi culturale Franța- 
Deva, alături de grupul vocal- 
instrumental “Canon” și de 
câțiva sponsori, s-au întors din 
sudul Franței, unde au fost 
invitați să participe la “Zilele 
culturii franco-române la 
Pierrefeu”. Detalii despre ce-a 
însemnat prezența delegației 
noastre la aceste manifestări 
ne-a oferit dna Gabriela 
Marcu, președinta asociației 
devene.

- Anul trecut asociația 
noastră a avut ca invitată la a 
V-a ediție a “Primăverii 
francofoniei” și o trupă de 
teatru din Franța. Este vorba 
despre “Le landemain d’hier”, 
ce funcționează în cadrul 
asociației “Les centenaires et 
apres”, din Pierrefeu du Var.

Ca urmare a caldei primiri pe 
care le-am făcut-o, anul acesta 
am fost invitați să participăm și 
noi la manifestările amintite. O 
ocazie deosebită de a cimenta 
prietenia începută anul trecut, 
de a face cunoscută cultura 
română în acest minunat colț 
de lume care este Provența.

Deva-Pierrefeu 
(Franța)

- Cum ați valorificat această 
ocaziei

• Noi ne-am prezentat cu un 
program care a cuprins o 
conferință despre “Arta 
populară românească”,
completată de caseta video, și 
despre poetul român de 
expresie franceză Beniamin 

Fundoianu (Benjamin 
Fondane). Au fost prezentați, 
de asemenea, pianistul și 
compozitorul Dinu Lipatti, 
cu ajutorul unui CD-ROM 
pe care l-am realizat aici, la 
Deva, apoi o expoziție de 
pictură-pasteluri, schițe și o 
colecție de pălării, precum și 
concertul grupului “Canon”. 
Manifestările s-au desfășurat 
la Centrul Spitalicesc din 
Pierrefeu, in sala festivă a 
Primăriei de-aici și la Aix-en- 
Provence, la Facultatea de 
Litere - catedra de 1b. 
română. Tot cu acest prilej 
am participat și la o emisiune 
în direct la Radio Active din 
Toulon, în cadrul căreia am

Discuție realizată de 
________ Georgeta BÎRLA

(Continuare în pag. 7)
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12.05 Ultimele știri (s/r) 13.00 
Avocatul poporului (r) 13.40 Polonia- 
Partenerul economic apropiat al 
României 14.10 Perla Neagră (s/r) 
15.00 Meridianele dansului (r) 15.30 O 
altă putere (r) 16.00 Emisiune în limba 
maghiară 17.35 Katts și câinele (s, ep. 
12) 18.00 Arhive românești 19.00 Sun
set Beach (s, ep. 207) 19.55 Doar o 
vorbă săț-i mai spun! 20.00 Jurnal, 
meteo, sport, ediție specială 21.15 
Baywatch (s) 22.15 Fețele schimbării 
(talkshow) 23.15 Jurnalul de noapte
23.30 Scena 0.00 Canary Wharf (s, ep. 
138) 0.25 întâlnirea de la miezul nopții

6.00 România: ora 6 fix! 8.30 D.a. (r) 
9.00 TVR Cluj 10.05 TVR lași 11.00 
TVR Timișoara 12.05 Ultimele știri (s/r)
14.10 Perla Neagră (s/r) 15.00 |Em. 
pentru persoane cu handicap 16.00 
Emisiune în limba maghiară 17.10 
Sailor Moon (d.a) 17.35 Katts și câinele 
(s, ep. 13) 18.00 în flagrant (do) 19.00 
Sunset Beach (s, ep. 208) 19.55 Doar 
o vorbă săț-i mai spun! 20.00 Jurnal, 
meteo, ed. specială 21.15 Ghepardul 
(dramă Italia 1963)23.55 Jurnalul de 
noapte 

6.00 România: ora 6 fix! 8.30 Sailor 
Moon (d.a/r) 9.00 TVR Cluj 10.05 TVR 
lași 11.00 TVR Timișoara 12.05 
Ultimele știri (s/r) 13.00 Pentru dvs., 
doamnă! (r) 14.10 Perla Neagră 15.00 
Vetre folclorice 16.20 Tribuna partidelor 
parlamentare 16.45 Fotbal Finala Cupei 
României: Rapid-Universitatea Craiova 
(d) 19.00 Sunset Beach (s, ep. 209) 
19.55 Doar o vorbă săț-i mai spun! 
20.00 Jurnal, meteo 21.00 Impact. 
Dosarul Cluj 21.20 Fotbal Finala Cupei 
UEFA: Lazio Roma-lnternazionale 
Milano (d) 23.35 Jurnalul de noapte 
23.50 Efecte secundare (s, ep. 19) 
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6.00 România: ora 6 fix! 8.30 Sailor 
Moon (d.a/r) 9.00 TVR Cluj 10.05 TVR 
lași 11.00 TVR Timișoara 12.05 
Ultimele știri (s/r) 13.00 Sensul tranziției 
(r) 14.10 Perla Neagră (s/r) 15.00 Dia
log. Actualitatea editorială 15.30 
Pompierii vă informează! 15.45 Lege și 
fărădelege 16.00 Conviețuiri 17.10 
Sailor Moon (d.a) 17.35 Katts și câinele 
(s, ep. 14) 18.00 Timpul Europei (mag. 
politic) 19.00 Sunset Beach (s, ep. 210) 
20.00 Jurnal, meteo, sport, ed. specială
21.15 Dr. Quinn (s, ep. 24) 22.15 
Reflecții rutiere 22.30 Cu ochii’n 4 
(anchetă) 23.15 Jurnalul de noapte 
0.05 Canary Wharf (s, ep. 139)

6.00 România: ora 6 fix! 8.30 Sailor 
Moon (d.a/r) 9.00 TVR Cluj-Napoca 
10.05 TVR lași 11.00 TVR Timișoara 
12.05 Ultimele știri (s/r) 13.00 
Conviețuiri 13.30 Sănătate, că-i mai 
bună decât toate! (r) 14.10 Perla 
Neagră (s/r) 15.00 De la lume adunate..
15.30 Emisiune în limba germană
17.10 Mapamond 17.35 Katts și câinele 
(s, ep. 15) 18.00 Ora Warner: 
Animaniacs (d.a); Casa plină (s, ep. 9) 
19.00 Sunset Beach (s, ep. 211) 20.00 
Jurnal, meteo, sport, ediție specială
21.15 Brubaker (dramă SUA '80) 23.25 
Jurnalul de noapte 23.40 Un secol de 
cinema: Joan Crawford (do)
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7.00 Bună dimineața, Europa! 9.05 
Desene animate 9.30 Iubiți copiii și 
animalele (transmisiune directă din 
Piața Universității) 11.00 Ziua 
Europei (duplex) 11.45 Viața ca în 

•- viață (s, ep. 26) 12.30 Ziua Europei 
J 13.00 Două date istorice: 9 mai 1877, 

9 mai 1945 (dezb.) 14.30 Ziua 
Europei (div.) 17.10 Justiție militară 

' (s, ep. 10) 18.00 Povestirile lui 
' Donald Rățoiul (d.a) 19.00
Teleenciclopedia 19.40 Săptămâna 
sportivă 20.00 Jurnal, meteo 20.30 
Show Divertis 21.10 Vizitatorul (s, 
ep. 10) 22.00 Concursul Eurovision

I '98

7.00 Bună dimineața de la... Rădăuți!
8.30 Lumină din lumină 9.05 Colț Alb 
(d.a) 9.30 Fetița cu pistrui (s) 10.00 
Ala-Bala, Portocala! (em. pt. copii)
10.45 Biserica satului 11.00 Viața 
satului 13.00 Serial de călătorii. Ce se 
întâmplă cu elefanții? 14.30 Turnul 
Babei (mag.) 15.40 Dintre sute de 
catarge... (div.) 17.10 Star Trek Deep 
Space Nine (s, ep. 56) 18.00 Aladdin 
(d.a) 18.25 Hollyoaks (s) 19.40 
Duminica sportivă 19.55 Doar o vorbă 
săț-i mai spun! 20.00 Jurnal, meteo, 7 
zile în România 21.00 Băieți răi (co. 
SUA ’86) 22.50 D-na King, agent se
cret (s)

12.00 Sunset Beach (s/r) 12.45 
Ecranul (r) 13.30 Club 2020 (r) 14.00 
Conviețuiri (mag.) 15.10 Limbi 
străine. Engleza 15.35 Regina celor 
1000 de ani 16.00 Veronica și chipul 
iubirii (s, ep. 26) 16.50 Perla Neagră 
(s, ep. 109) 17.40 Tribuna partidelor 
parlamentare 17.55 Filmele 
săptămânii 18.00 Hei-Rup! Hei-Rap! 
(cs) 19.40 Sănătate, că-i mai bună 
decât toate! (mag. medical) 20.10 
Ultimele știri (s, ep. 45) 21.00 Credo 
(mag.) 22.00 în căutarea dreptății 
(f.p. SUA 1994) 23.30 Ecoturism (do)

7.00 Dimineața devreme 10.10 
Sirenele (s, ep. 31) 11.00 Wolf 
at the Door (f/r) 12.40
Controverse istorice 13.10 Vise 
și oglinzi (s, ep. 36) 14.00 Știrile 
amiezii 14.20 Alondra (s, ep. 41) 
15.20 Viață sălbatică (do) 16.00 
Onyx - culorile muzicii 18.00 
Esmeralda (s, ep. 33) 19.00 
Observator/Din lumea afacerilor 
19.45 Pământ sacru (w. SUA 
'83) 21.30 Știri 21.40 Omul cu o 
mie de fețe (s/r)

6.30 TVM.Telematinal 9.40 Video- 
caseta muzicală 10.05 Scena politică (r)
10.30 Vizitatorul (s/r) 11.30 Lumea 
sălbatică a animalelor (do/r) 12.00 Sun
set Beach (s/r) 12.45 Varșovia Rediviva 
(do) 13.30 Arhive românești (r) 14.00 
Conviețuiri (mag.) 15.10 Limbi străine. 
Franceză 15.35 Regina celor 1000 de 
ani (d.a) 16.00 Veronica și chipul iubirii 
(s) 16.50 Peria Neagră (s, ep. 110) 17.40 
Tribuna partidelor parlamentare 18.00 
Hei-Rup!, Hei-Rap! (cs) 19.10 Dosarele 
istoriei (do) 20.10 Ultimele știri (s) 21.00 
Sensul tranziției. Proletariat 22.00 
„Evgheni Oneghin” Teatru liric 23.25 
Pelerinaje

6.30 TVM. Telematinal 8.30 Canary 
Wharf (s/r) 8.55 Cu ochii’n 4 (r) 10.25 
Teleenciclopedia (r) 11.10 Varietăți 
internaționale 11.30 Comorile lumii (r) 
12.00 Sunset Beach (s/r) 13.30 
Mapamond (r) 14.00 Em. în Ib. 
maghiară 15.10 Limbi străine. Germana 
15.35 Regina celor 1000 de ani (d.a) 
16.00 Veronica și chipul iubirii (s) 16.50 
Peria Neagră (s, ep. 111) 17.40 Tribuna 
partidelor parlamentare 18.00 Hei-Rup! 
Hei-Rap! (cs) 19.10 Club 2020 19.40 
Dreptul la adevăr 20.10 Ultimele știri (s, 
ep. 47) 21.00 Avocatul poporului 22.00 
O noapte furtunoasă (co. România 
1942) 23.15 Opera Mundi

7.00 Dimineața devreme 10.10 
Sirenele (s) 11.00 Pământ sacru 
(f/r) 12.40 Controverse istorice 
13.10 Vise și oglinzi (s, ep. 37) 
14.00 Știrile amiezii 14.20 Alondra 
(s, ep. 42) 15.20 Viață sălbatică 
(do) 16.00 Onyx - culorile muzicii 
18.00 Esmeralda (s, ep. 34) 19.00 
Observator/Din lumea afacerilor 
19.45 Cronica favorabilă (co. SUA 
1994) 21.30 Știri 21.40 Falsă 
identitate (s, ep. 12) 22.40 
Milionarii de la miezul nopții 
Talkshow de Marius Tucă

7.00 Dimineața devreme 10.10 
Sirenele (s) 11.00 Cronică favo
rabilă (f/r) 12.40 Controverse 
istorice (do) 13.10 Vise și oglinzi 
(s, ep. 38) 14.00 Știrile amiezii 
14.20 Alondra (s, ep. 43) 15.20 
Viață sălbatică (do) 16.00 Onyx 
- culorile muzicii 18.00 
Esmeralda (s, ep. 35) 19.00 
Observator/Din lumea afacerilor 
19.45 Sprijinul (dramă SUA 
1988) 21.30 Știri 21.40 Voi 
cuceri Manhattan-ul (s) 22.30 
Milionarii de la miezul nopții

6.30 TVM. Telematinal 8.00 Regina 
celor 1000 de ani (d.a/r) 9.00 
Universul cunoașterii (r) 9.55
Medicina pentru toți (r) 10.25 Fețele 
schimbării (r) 11.30 Lumea sălbatică a 
animalelor (do/r) 12.00 Sunset Beach 
(s/r) 12.45 Impact 13.05 Doar o 
vorbă... (r) 13.10 Studioul șlagărelor
13.30 Dreptul la adevăr (r) 14.00 Em. 
în limba germană 15.10 Limbi străine. 
Spaniolă 15.35 Regina celor 1000 de 
ani (d.a) 16.00 Veronica și chipul 
iubirii (s) 16.50 Tribuna partidelor 
parlamentare 17.00 Ceaiul de la ora 5 
(div.) 20.10 Ultimele știri (s) 22.00 Cu 
sufletul la gură (dramă Fr. ’59)

7.00 Dimineața devreme 10.10 
Sirenele (s) 11.00 Sprijinul (f/r)
12.45 Controverse istorice (do) 
13.10 Vise și oglinzi (s, ep. 39) 
14.00 Știrile amiezii 14.20 
Alondra (s, ep. 44) 15.20 Viață 
sălbatică (do) 16.00 Onyx - 
culorile muzicii 18.00 Es
meralda (s, ep. 36) 19.00 
Observator/Din lumea afacerilor
19.45 Ucenicie pentru o crimă 
(thriller SUA 1987) 21.30 Știri 
21.40 Falsă identitate (s, 
ultimul ep.) 22.30 Milionarii de 
la miezul nopții

6.30 TVM. Telematinal 8.00 D.a (r)
8.30 Canary Wharf (s/r) 8.55 Dr. 
Quinn (s/r) 9.55 în flagrant (r) 10.25 
Cultura în lume (r) 10.55 Ecoturism (r)
11.30 Comorile lumii (r) 12.00 Sunset 
Beach (s/r) 12.45 Timpul Europei (r)
13.30 Tezaur folcloric (r) 14.30 TVR 
Cluj 15.10 Limbi străine pentru copii: 
Italiană. Engleză 15.35 Regina celor 
1000 de ani (d.a) 16.00 Veronica și 
chipul iubirii (s) 16.50 Perla Neagră 
(s, ep. 112) 17.40 Tribuna partidelor 
parlamentare 18.00 Pentru dvs., 
doamnă! 20.10 Ultimele știri (s, ep. 
49) 21.00 Jazz Alive 21.30 Time out 
(em. sportivă) 22.30 Vânare de vânt
23.10 Perla Coroanei (s, ep. 8)

8.00 D.a. (r) 8.30 Lumea sălbatică a 
animalelor (do) 9.30 Pas cu pas (em. 
de știință) 10.35 Labirintul 
binecuvântării (dramă România 1996)
11.30 TVR Timișoara 13.30 
Actualitatea culturală 14.00 Patru 
surori (s, ep. 3) 14.50 Pagini celebre 
- uvertura „Carnavalul roman” de H. 
Berlioz 15.10 Tradiții. Străvechi 
practici terapeutice țărănești 15.35 
Regina celor 1000 de ani (d.a) 16.00 
Veronica și chipul iubirii (s) 16.50 
Perla Neagră (s, ep. 113) 18.00 
Planeta cinema (r) 18.50 Jurnalul 
actualității muzicale 19.00 Festivalul 
internațional „Jeunesses Musicales" 
(d) 20.30 Serata muzicală TV 22.40 în 
plină acțiune (s/r) 23.30 Conviețuiri

8.30 Lumea sălbatică a animalelor (do): 
prada 9.00 Comorile lumii (do): 
Barcelona, arhitectura lui Antonio Gaudi; 
Quito, capitala Ecuadorului 9.30 Ferestre 
deschise (do) 10.35 Cinematograful 
vremii noastre; Cannes, o lume 
dezlănțuită 11.20 TVR lași 13.30 Memo
ria exilului românesc 14.00 Patru surori 
(s, ep. 4) 14.50 Vitrina personajelor de 
operă 15.10 Din albumul celor mai 
frumoase melodii populare 15.35 
Regina celor 1000 de ani (d.a) 16.00 
Veronica și chipul iubirii (s) 16.50 Peria 
Neagră (s, ep. 114) 17.40 Premiile 
fundației culturale „Ethos" (III) 18.00 Alo, 
tu alegi! (mag.) 19.00 în plină acțiune (s)
19.45 Clepsjdra cu imagini 20.00 Ultimul 
tren 21.00 Fotbalmania.

7.00 Ora 7, bună dimineața! 9.00 Am întâlnit 
și români fericiți (r) 9.20 Urmărire generală (r) 
10.00 Punctul pe I (talkshow/r) 11.00 Regii 
Mamboului (f/r) 12.55 Știrile PRO TV 13.00 
Procesul etapei (r) 14.45 Lumea filmului (r)
15.15 Maria (s) 16.10 Nano (s, ep. 25) 17.00 
Știrile PRO TV 17.15 Tânăr și neliniștit (s) 
18.00 Povești extraordinare (s, ep. 1) 18.25 
Știrile PRO TV 18.30 Chestiunea zilei 18.35 
Riști și câștigi! (cs) 19.00 Roata norocului (cs)
19.30 Știrile PRO TV 20.15 Amintiri despre 
mine (co. SUA 1988) 22.05 Știrile PRO TV
22.15 Seinfeld (s; ep. 81) 22.45 Știrile PRO 
TV 23.15 Audiența națională (talkshow) 0.30 
Dosarele X (s) 

7.00 Ora 7, bună dimineața! 9.00 Tânăr și 
neliniștit (s/r) 10.00 Povești extraordinare 
(s/r) 10.25 Seinfeld (s/r) 10.50 Insula 
misterioasă (s, ep. 1) 11.20 Amintiri despre 
mine (f/r) 13.00 Știrile PRO TV 13.05 
Audiența națională (r) 14.30 Walker, polițist 
texan (s) 15.15 Maria (s) 16.10 Nano (s, 
ep. 26) 17.00 Știrile PRO TV 17.15 Tânăr 
și neliniștit (s) 18.00 Povești extraordinare 
(s, ep. 2) 18.25 Știrile PRO TV 18.30 
Chestiunea zilei 19.30 Știrile PRO TV
20.15 Chicago Hope (s, ep. 12) 21.15 
Avocatii (s, ep. 7) 22.05 Știrile PRO TV
22.15 Seinfeld (s, ep. 82) 22.45 Știrile PRO 
TV 23.15 Profesiunea mea, cultura 0.45 
Dosarele X (s)

7.00 Ora 7, bună dimineața! 9.00 Tânăr 
și neliniștit 10.00 Povești extraordinare 
(s/r) 10.30 Seinfeld (s/r) 11.00 Insula 
misterioasă (s, ep. 2) 11.30 Chicago 
Hope (s/r) 12.15 Avocații (s/r) 12.55 
Știrile PRO TV 13.00 Profesiunea mea, 
cultura (r) 14.30 Walker, polițist texan (s)
15.15 Maria (s) 16.10 Nano (s, ep. 27) 
17.00 Știrile PRO TV 17.15 Tânăr și 
neliniștit (s) 18.00 Povești extraordinare 
(s) 18.25 Știrile PRO TV 18.30 
Chestiunea zilei 18.35 Riști și câștigi! (cs)
19.30 Știrile PRO TV 20.15 Fetele din 
Vestul sălbatic I (w. SUA ’95) 22.05 
Știrile PRO TV 22.15 Seinfeld (s, ep. 83)
22.45 Știrile PRO TV 23.15 Pro și contra 
cu Octavian Paler 0.30 Dosarele X (s)

7.00 Ora 7, bună dimineața! 9.00 Tânăr 
și neliniștit (s/r) 10.30 Seinfeld (s/r) 11.00 
Insula misterioasă (s) 11.25 Fetele din 
Vestul sălbatic I (f/r) 12.55 Știrile PRO 
TV 13.00 Pro și contra cu Octavian Paler
(r) 14.30 Walker, polițist texan (s) 15.15 
Maria (s) 16.10 Nano (s, ep. 28) 17.00 
Știrile PRO TV 17.15 Tânăr și neliniștit
(s) 18.00 Povești extraordinare (s) 18.25 
Știrile PRO TV 18.30 Chestiunea zilei 
18.35 Riști și câștigi! (cs) 19.30 Știrile 
PRO TV 20.15 Melrose Place (s, ep. 74)
21.15 Nikita (s, ep. 9) 22.05 Știrile PRO 
TV 22.15 Seinfeld (ș, ep. 84) 22.45 Știrile 
PRO TV 23.00 întâlnire cu presa 
(talkshow)

7.00 Dimineața devreme 10.10 
Falsă identitate (s/r) 11.00 
Ucenicie pentru crimă (s/r) 12.40 
Controverse istorice 13.10 Vise 
și oglinzi (s) 14.00 Știrile amiezii 
14.20 Alondra (s, ep. 45) 15.20 
Model Academy (s, ep. 97) 16.00 
Clubul ‘Hai România’ 17.00 Onyx 
Music - pentru îndrăgostiți 18.00 
Esmeralda (s, ep. 37) 19.00 
Observator/Din lumea afacerilor 
19.45 Văduva răposatului (co. 
Franța 1987) 21.30 Știri 21.40 
Puterea banilor (s, ep. 21) 22.30 
Milionarii de la miezul nopții 
Talkshow de Marius Tucă

7.00 Știri/Revista presei 7.10 
Văduva răposatului (f/r) 8.45 
Model Academy (s/r) 9.25
Controverse istorice (r) 9.50 Club 
Hawaii (s) 10.20 Ultimele cinci 
minute (s, ep. 18) 12.00 Mileniul III 
13.00 Documentar 13.30 Zebra 
(mag.) 16.30 între prieteni (em. pt. 
tineret) 17.30 Viața de la zero (s, 
ep. 19) 18.00 Esmeralda (s, ep. 
38) 19.00 Observator/Sinteză știri 
20.00 Avocatul apărării (dramă 
SUA 1995) 22.00 Știri 22.10 A 
treia planetă de la soare (s) 22.30 
Schimbul de noapte: pariul cu in
somnia 0.00 Film

7.00 Știri 7.05 Club Hawaii (s/r) 
7.35 Viața de la zero (s/r) 8.10 
Fir întins (r) 8.35 Spirit și 
credință 9.10 Connan (d.a) 9.40 
O echipă fantastică (d.a) 10.10 
Animal Show (s) 10.35 Mighty 
Max (d.a) 11.00 Controverse 
istorice 11.30 Orașele lumii: 
Spinagar (do, ep. 8) 12.10 Onyx 
- voci de legendă 13.10 Tarzan 
(s, ep. 22) 14.00 Duminica în 
familie (mag.) 18.00 Esmeralda 
(s, ep. 39) 19.00 Observator/ 
Sinteză știri 20.00 Power 98 
(thriller SUA 1995) 22.00 Sparks 
(s, ep. 34) 22.30 Film

7.00 Ora 7, bună dimineața! 9.00 Tânăr 
și neliniștit (s/r) 10.00 Povești
extraordinare (s/r) 10.30 Seinfeld (s/r) 
11.00 Insula misterioasă (s) 11.30 
Beverly Hills (s/r) 12.15 Melrose Place (s/ 
r) 12.55 Știrile PRO TV 13.00 întâlnire cu 
presa (r) 14.30 Walker, polițist texan (s)
15.15 Maria (s) 16.10 Nano (s, ep. 29) 
17.00 Știrile PRO TV 17.15 Am întâlnit și 
români fericiți 17.35 Urmărire generală 
18.00 Povești extraordinare (s) 18.25 
Știrile PRO TV 18.30 Chestiunea zilei
19.30 Știrile PRO TV 20.15 Dosarele X 
(s, ep. 112) 21.15 Vânătorul de recom
pense (f. SUA 1982) 23.15 Știrile PRO 
TV 23.50 Poltergeist-Moștenirea (s) 0.35 
Zona crepusculară (s, ep. 79)

7.00 PRO TV Junior: D.a; Povestea 
magică 9.00 Superboy (s) 9.30 Super
man IV (f. fant. SUA 1987) 11.00 PRO 
Motor 11.30 Secretele bucătăriei 12.00 
Punctul pe I (talkshow) 12.55 Știrile PRO 
TV 13.00 News Radio (s) 13.30 Vărul din 
străinătate (s, ep. 82) 14.00 Generația 
PRO 15.40 Gillette - Cupa Mondială
16.10 Hercule (s, ep. 62) 17.00 Xena - 
prințesa războinică (s, ep. 61) 17.50 PRO 
Fashion 18.20 Adevărul gol-goluț (s, ep. 
7) 18.50 Te uiți și câștigi! (cs) 19.30 Știrile 
PRO TV 20.00 Gânduri mortale (thriller 
SUA '91)21.55 Știrile PRO TV 22.00 Mil
lennium (s, ep. 33) 23.00 Știrile PRO TV
23.30 NYPD Blue (s, ep. 32) 0.15 
Identificarea (dramă SUA 1987)

7.00 D.a. 8.00 G.I.Joe (d.a) 8.30 
Connan, aventurierul (d.a) 9.00 Lassie (s, 
ultimul ep.) 9.30 Super Abracadabra 
11.00 Se întâmplă în Waikiki (s, ep. 17) 
12.00 Profeții despre trecut 12.55 Știrile 
PRO TV 13.05 Să mori de râs (s, ep. 14)
13.30 Vărul din străinătate (s, ep. 83) 
14.00 Chestiunea zilei: retrospectiva 
săptămânii 15.00 Auto MP de F1 al 
Spaniei (d) 16.45 Lumea filmului 17.15 Al 
șaptelea cer (s, ep. 23) 18.00 Beverly 
Hills (s, ep. 121) 19.00 Prețul corect (cs)
19.30 Știrile PRO TV 20.00 Tăntălăul și 
Gogomanul (co. SUA 1994) 21.55 Știrile 
PRO TV 22.00 Cybill (s, ep. 12) 22.30 
Știrile PRO TV - un alt fel de jurnal 23.00 
Procesul etapei (talkshow) 1.00 Gillette - 
lumea sportului 

7.00 La prima oră (mag.) 10.00 
Celebri și bogați (s/r) 11.00 Frecvența 
radio 74,5 (s/r) 12.00 Pretutindeni cu 
tine (s/r) 12.30 Prietenul nostru Jake 
(s/r) 13.00 Știri 13.05 Lexic (cs) 13.30 
Starea de veghe (talkshow/r) 15.30 
Rocky și Bullwinckle (d.a) 16.05 
Pretutindeni cu tine (s) 16.30 Prietenul 
nostru Jake (s) 17.00 Știri 17.05 
Frecvența radio 74,5 (s) 18.00 Celebri 
și bogați (s, ep. 96) 19.00 Știri 19.45 
Meșterul casei (s, ep. 96) 20.15 
Misterele din New Orleans (s, ep. 19)
21.15 Și mâine e o zi (f.a.SUA 1986, 
p.l) 23.00 Știri 

7.00 La prima oră (mag.) 10.00 
Celebri și bogați (s/r) 11.00 Frecvența 
radio 74,5 (s/r) 12.00 Pretutindeni cu 
tine (s/r) 12.30 Prietenul nostru Jake 
(s/r) 13.05 Lexic (cs) 13.30 Starea de 
veghe (talkshow/r) 15.00 Xuxa (show 
pentru copii) 15.30 Rocky și 
Bullwinckle (d.a) 16.05 Pretutindeni 
cu tine (s) 16.30 Prietenul nostru 
Jake (s) 17.05 Frecvența radio 74,5 
(s) 18.00 Celebri și bogați (s, ep. 97) 
19.00 Știri 19.45 Meșterul casei (s, 
ep. 97) 20.15 Gardă de corp (s, ep. 5)
21.15 O crimă perfectă (f.a.SUA 
1991) 23.00 Știri 23.30 Starea de 
veghe (talkshow)

7.00 La prima oră (mag.) 10.00 
Celebri și bogați (s/r) 11.00 Frecvența 
radio 74,5 (s/r) 12.00 Pretutindeni cu 
tine (s/r) 12.30 Prietenul nostru Jake 
(s/r) 13.05 Lexic (cs) 13.30 Starea de 
veghe (talkshow/r) 15.00 Xuxa (show 
pentru copii) 15.30 Rocky și 
Bullwinckle (d.a) 16.05 Pretutindeni cu 
tine (s) 16.30 Prietenul nostru Jake (s) 
17.05 Frecvența radio 74,5 (s) 18.00 
Celebri și bogați (s, ep. 98) 19.00 Știri
19.45 Meșterul casei (s, ep. 98) 20.15 
Un alt început (s, ep. 19) 21.15 
Dragoste și glorie (f.a.SUA 1993) 
23.00 Știri 23.30 Starea de veghet 
(talkshow) 

7.00 La prima oră (mag.) 10.00 
Celebri și bogați (s/r) 11.00 Frecvența 
radio 74,5 (s/r) 12.00 Pretutindeni cu 
tine (s/r) 12.30 Prietenul nostru Jake 
(s/r) 13.05 Lexic (cs) 13.30 Starea de 
veghe (talkshow/r) 15.00 Xuxa (show 
pentru copii) 15.30 Rocky și 
Bullwinckle (d.a) 16.00 Știri 16.05 
Pretutindeni cu tine (s) 16.30 Prietenul 
nostru Jake (s) 17.05 Frecvența radio 
74,5 (s) 18.00 Celebri și bogați (s, ep.-,: 
99) 19.00 Știri 19.45 Meșterul casei (s, 
ep. 99) 20.15 Contralovitura (s, ep. 5)
21.15 Teroare pe autostrada 91 
(f.a.SUA 1989) 23.00 Știri 23.30 
Starea de veghe (talkshow) 

7.00 La prima oră (mag.) 10.00 
Celebri și bogați (s/r) 11.00 Frecvența 
radio 74,5 (s/r) 12.00 Pretutindeni cu 
tine (s/r) 12.30 Prietenul nostru Jake 
(s/r) 13.00 Știri 13.05 Lexic (cs) 13.30 
Starea de veghe (talkshow/r) 15.00 
Xuxa (show pentru copii) 15.30 Rocky 
și Bullwinckle (d.a) 16.00 Știri 16.05 
Pretutindeni cu tine (s) 16.30 
Prietenul nostru Jake (s) 17.00 
Frecvența radio 74,5 (s) 18.00 
Celebri și bogați (s, ep. 100) 19.00 
Știri 19.45 Meșterul casei (s, ep. 100)
20.15 Atingerea îngerilor (s, ep. 20)
21.15 Alegere dificilă (dramă SUA
1997) 23.00 Știri 23.30 Starea de 
veghe (talkshow)___________________

6.30 Videoclipuri 7.00 Lumea lui Eric 
(s) 7.30 Bailey Kipper (s) 8.00 
Justițiarii (d.a) 8.30 Țara de dincolo de 
nori (d.a) 9.00 Nemuritorul (d.a) 9.30 
Inspectorul Gadget (d.a) 10.00 
Aventurile lui Rocko (d.a) 10.30 Daria 
(d.a) 11.00 Zona M (em. muz.) 11.30 
Pământul: Bătălia finală (s) 12.30 
Eurofotbal 13.30 Drumul spre Franța 
14.00 în căutarea dreptății (s) 15.00 
Destine la răscruce (dramă SUA 
1990) 18.00 911: Apel de urgență! (s)
19.45 Pasărea nopții (f.a.SUA 1981)
21.30 Incursiuni în imprevizibil (s) 
22.00 Din istoria Mafiei americane 
(do) 23.00 Știri 23.30 Nestatornicul 
(dramă Franța 1995)

7.30 Lumea lui Eric (s) 8.00 A doua 
familie (do) 8.30 Căutătorii de aur (s) 
9.00 Echipa de fotbal (d.a) 10.00 
Aventurile lui Rocko (d.a) 10.30 Un 
cuplu irezistibil (d.a) 12.00 Duminică la 
prânz (mag.) 13.30 Prezentarea 
echipelor calificate la turneul final al 
CM de fotbal 14.00 Lumea lui Dave (s)
14.30 Vedetele dragostei (do) 15.00 
Față în față la Hollywood (s) 15.30 
Secretele bărbaților irezistibili 16.00 
Videofashion (s) 16.30 Din culisele 
modei (do) 17.00 Un alt început (s/r) 
18.00 Atingerea îngerilor (s/r) 19.00 
Știri 19.45 Marioneta (co. SUA 1994)
21.30 Călătorii în lumi paralele (s)
22.30 Nimeni nu e perfect (s) 23.00 
Știri 23.30 Starea de veghe (talkshow)
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LUNI - 4 mai
10.30 Dragoste și putere (s/r) 

11.15 Antonella (s/r) 12.45 
Marielena (s/r) 13.30 Legile 
nescrise (f/r) 15.00 Marile bătălii... 
(r) 16.00 Fotbal Hat-trick 17.00 
Antonella (s, ep. 129) 17.45 
Concursul de Acasă 18.00 
Antonella (s, ep. 130) 18.45 
Marielena (s) 19.30 Noile aventuri 
ale Omului Păianjen (d.a) 20.00 
Dragoste și putere (s) 21.00 
Verdict: crimă! (s) 21.45 Nimic 
personal (s) 22.45 Oameni și 
șoareci (dramă SUA '92)

MARȚI - 5 mai
10.30 Dragoste și putere (s/r) 

11.15 Antonella (s/r) 12.45 
Marielena (s/r) 13.30 Oameni și 
șoareci (f/r) 16.00 Secrete de 
familie (s/r) 17.00 Antonella (s, ep. 
131) 17.45 Concursul de Acasă 
18.00 Antonella (s, ep. 132) 18.45 
Marielena (s, ep. 105) 19.30 Noile 
aventuri ale Omului Păianjen (d.a) 
20.00 Dragoste și putere (s) 21.00 
Verdict: crimă! (s) 21.45 Nimic 
personal (s) 22.45 Ce bine-i să 
trăiești (co. Italia/Franța 1961)

MIERCURI - 6 mai
10.30 Dragoste și putere (s/r)

11.15 Antonella (s/r) 12.45

Marielena (s/r) 13.30 Ce bine-i să 
trăiești (f/r) 16.00 Secrete de 
familie (s/r) 17.00 Antonella (s, ep. 
133) 17.45 Concursul de Acasă 
18.00 Antonella (s, ep. 134) 18.45 
Marielena (s) 19.30 Noile aventuri 
ale Omului Păianjen (d.a) 20.00 
Dragoste și putere (s) 21.00 
Verdict: crimă! (s) 21.45 Nimic 
personal (s) 22.45 Dragoste și 
gloanțe (thriller Anglia 1979)

JOI - 7 mai
10.30 Dragoste și putere (s/r) 

11.15 Antonella (s/r) 12.45 
Marielena (s/r) 13.30 Dragoste și 
gloanțe (f/r) 16.00 Secrete de 
familie (s/r) 17.00 Antonella (s, ep. 
135) 17.45 Concursul de Acasă 
18.00 Antonella (s) 18.45 
Marielena (s, ep. 107) 19.30 Noile 
aventuri ale Omului Păianjen (d.a) 
20.00 Dragoste și putere (s) 21.00 
Verdict: crimă! (s) 21.45 Nimic 
personal (s) 22.45 Contesa din 
Hong Kong (co. Anglia 1967) 1.45 
Secrete de familie (s)

VINERI - 8 mai
10.30 Dragoste și putere (s/r) 

11.15 Antonella (s/r) 12.45 
Marielena (s/r) 13.30 Contesa din 
Hong Kong (f/r) 16.00 Secrete de 
familie (s/r) 17.00 Antonella (s, ep. 
137) 17.45 Concursul de Acasă 
18.00 Antonella (s, ep. 138) 18.45 
Marielena (s, ep. 108) 19.30 Noile

aventuri ale Omului Păianjen (d.a)' 
20.00 Dragoste și putere (s) 21.00 
Verdict: crimă! (s) 21.45 Nimic 
personal (s) 22.45 Haiducii (f.a. 
România 1965) 1.45 Secrete de 
familie (s)

SÂMBĂTĂ - 9 mai
7.30 Nimic personal (s/r)

11.15 Antonella (s/r) 12.45 
Marielena (s/r) 13.30 Haiducii (f/r)
15.15 Omul mării (s, ep. 33, 34) 
17.00 Antonella (s, ep. 139) 17.45 
Concursul de Acasă 18.00 
Antonella (s) 18.45 Marielena (s, 
ep. 140) 19.30 Noile aventuri ale 
Omului Păianjen (d.a) 20.00 
Cleopatra (f.ist. SUA '63, p. I) 
22.00 Marile povești de dragoste 
22.30 Hotel Grand II (dramă 
Anglia 1997, ultima parte)

DUMINICA - IO mai
9.00 Sport la minut 9.45 Sport 

extrem 10.00 Motor Sport Mag. 
10.30 Baschet NBA: Action 13.50 
Cupa Mondială povestită de Ion 
Chirilă 14.00 Istoria fotbalului14.45 
FIFA Mag. 15.15 Gillette World 
Cup 15.45 Top Gol Europa 16.15 
Italia în 7 zile 16.55 Fotbal II 
Calcio (d) 18.55 Faza zilei 19.30 
D.a. 20.00 Arhiva neagră (s) 20.45 
Incoruptibilii (s) 21.30 Marile 
bătălii... (do) 22.30 Napoleon și 
Josefina (f. ist. SUA 1987, p. I) 
0.00 Cobra (f. p. SUA 1987)

SUS
a trăit 
a murit
a înviat

Proiecțiile vor avea loc la Deva în zilele de: 
30.04.1998; 1, 2, 3. 05. 1998 

în soli de la orele 18-20; 
în aer liber de la 20-22.

* Casa de cultură Deva
—• Biserica Baptistă "Sf. Treime” Deva
* Disco Max (lângă Sala Sporturilor) 
—• Parcul cetății Deva
* Platforma de lângă Piața Rușilor (Micro) 
— Biserica Creștină Baptistă Maghiara Deva

- str. Petru Rareș, nr. 8 
—> Biserica Creștină după Evanghelie -

- str. V. Alecsandri, nr.l 1 (lângă pompieri)

Intrarea liberă - Filmul este distribuit de Alianța Evanghelică din România

I Parchetul de pe lângă Curtea de Apel 
I Alba lulia
I 
I
I
I
I
I
v

Organizează concurs 
pentru ocuparea următoarelor posturi: 

0 un post prim grefier; 
0 un post grefier dactilograf 

pentru Parchetul de pe lângă Judecătoria Hațeg.
Concursul se va ține ia data de 11 mai 1998, ora 9, Ia sediul Parchetului de pe lângă 

Tribunalul Hunedoara - Deva, str. 1 Decembrie, nr.25.
Informații la telefon212646, între orele 7,30-15.30.

CONTACTAȚI CEL MAI APROPIAT DEALER CONNEX GSM : ANA ELECTRONIC - Marchian Deva, Bd. Decebal, bl. R, parter, 054-211 261,054-211 261 • AB 
SYSTEMS - Deva, Str. Santuhalm nr. 31 A, 054-233 082,054-233 527 • ADISAN TELECOM - Top Interserv 2000 Deva, Str. Mihai Viteazu, Bl. 9, parter, 054-218 901,054-233 300 • GLOBAL NET -

CONNEX

CeKb.lfl&tfe rivijjffirse vor credita pentru prii 
StonoblrilB Efectuate peste limita celoj^ 
Nu sunt muse convorbirile intematiaflâfe, 

Bonusurile din această prombjie ni 
nici de membrii direcției

Sctsfe^'OTera GRATUIT până la SfflUfe Oferta estsvalabilă numai pentru abonați! CONNEX 
în România. în afara teritoriului României se taxează conform tarifelor partenerilor de Roaming

Top Tech Deva, Str. Andrei Mureșanu nr.1,054-213 871,054-213 871 * GLOBAL NET - DevaSat Deva, Bd. Decebal, bl. R, parter, 054-214 439,054-214 453 • GLOBAL 
PARTNERS NETWORK - Ascopier Deva, Str. 1 Decembrie nr. 14,054-233 606,054-233 606 * MOBILCOM - Mobilfon Telecom Deva, Str. Zarandului, _
bl. 43, parter, CP 2700,054-235 678,054-234 567 • QUASAR - Deva, Bd. Decebal, bl. R, parter, 054-222 999,054-222 999 •
ROMSERVICE - Deva, Bd. Decebal, bl. A1, parter, 054-231 084,054-231 084 • SIV’ TEL - Firuta & Co «L - ț
Deva, Str. Mareșal Averescu, bl. 22, parter, 054-218 655,054-218 655,054-219 550 1 '
• UNI AXIS - Deva, Bd. Decebal, bl. I, Magazin Apicola, 092 I
277 902.054-222 058 _—W I A 1 W
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Personalitate, feminitate, hun gust
in pofida acerbei concurențe 

din comerțul profilat pe 
desfacerea obiectelor vesti
mentare, magazinul AM, situat în 
centrul municipiului reședință de 
județ, s-a făcut cunoscut în Deva 
și localitățile din jur. Dna Adriana 
Munian, administrator unic al 
S C. “Comimpex AM" SRL, a 
încercat în cei șapte ani de când 
a deschis magazinul - și în mare 
parte a reușit - să imprime exi
gență întregii activități, începând 
cu aspectul permanent ordonat 
al spațiilor comerciale, al vitrinei 
stradale, această primă carte de 
vizită, cu grija pentru calitatea 
articolelor expuse și aceea 
pentru întocmirea corectă a 
evidențelor zilnice și nu în ultimul 
rând față de servirea practicată 
de către salariatele societății.

Experiența acumulată de-a 
lungul anilor în acest domeniu (a 
lucrat la fostele ICRTI din 
Petroșani și Deva), cunoașterea 
calității mărfurilor, a ceea ce 
apreciază cumpărătorii și deci a 
furnizorilor care îi asigură 
mărfurile cele mai căutate - i-au 
fost de ajutor. Aprovizionarea se 
face cu serii scurte, chiar cu 
unicate, pentru ca marfa să nu 
staționeze în rafturi și pe

Mici secrete cuita<are
■ Merele pregătite 

pentru prăjitură se vor stropi 
cu puțină zeamă de lămâie; 
vor rămâne albe, apetisante.

■ O metodă rapidă de 
a face maioneza: la gălbe
nușurile proaspete, corect 
separate de albuș, se va 
adăuga puțină sare și o 
linguriță de muștar; se bat cu 
furculița și se poate turna 
uleiul în cantitate mai mare 
decât câteva picături.

■ Când fierbeți orez 
sau paste făinoase, puneți în 
apa de fiert de la bun 
început o lingură de unt sau 
de ulei; nu se vor lipi de

ROTI DEVENI VULGAR. „9
... prin ținuta de stradă 

sau prin machiaj. .Recent, la 
plimbare, o persoană s-a 
exprimat în modul următor 
despre două "doamne”mult 
prea colorate: "Pe-astea dacă 
le prinde o ploaie, se colorează

Bunâ^cuvHhțâ oriunde și oricând
asfaltul . Remarca a venit 
spontan și toți ceilalți au apro- 
bat-o, ba chiar au mai adăugat: 
"Spune-mi cum te îmbraci, ca 
să-ți spun cine ești”.

Printr-un machiaj prea 
pronunțat, poți deveni vulgar 
și chiar "ținta” oamenilor.

■ Prima lege pe care trebuie să o 
respectăm în întreaga 
noastră înfățișare este aceea

■   

umerașe. Lumea știe ce anume 
găsește la AM.

“Pe cât posibil - spunea dna 
Munian - aleg modele clasice 
(tocmai pentru faptul că prețurile 
mari nu ne permit să ne 
schimbăm toaletele atât de des), 
care merg pentru cele mai diferite 
vârste, iar pentru tineret ceea ce 
este modern. Aduc 2-3 piese 
dintr-un model și acelea de culori 
diferite”. Prin legătura perma
nentă cu furnizori buni de 
încălțăminte import Italia se 
asigură o aprovizionare constant 
bună cu pantofi comozi, ușori dar 
și eleganți - solicitați cu prioritate 
de clientelă. Nu lipsesc din 
magazin lenjeria fină, tricotajele, 
fustele ori blezerele pentru femei, 
la prețuri accesibile.

“Lucrăm cu aceiași furnizori 
de 6-7 ani pentru motivul că ni se 
asigură garanții, pe baza certi
ficatelor de calitate. Aceasta ne 
permite ca în cazul unor produse 
cu vicii ascunse să schimbăm 
marfa. întotdeauna am procedat 
așa și n-am avut nici o reclamație 
pe această temă. Ne-am păstrat 
astfel bunele relații cu clienții”.

Cei care intră în magazin sunt 
întâmpinați cu atenție și 
bunăvoință, li se oferă cu politețe

cratiță în timpul fierberii.
■ Când fierbeți ouă, 

se pune în apă o linguriță 
de oțet sau de sare.

■ Dați ceapa tocată 
prin puțină făină și aceasta 
nu se mai arde la călit.

■ Când la aluatul 
dospit nu avem drojdie 
suficientă, se poate adăuga o 
linguriță de bicarbonat dizolvat 
în puțină zeamă de lămâie.

■ Dacă prăjitura s-a 
rumenit la suprafață înainte 
de a fi coaptă, se acoperă 
cu o hârtie de mărimea 
formei și se ține la cuptor 
până când este coaptă.

a discreției. Prea multă 
culoare pe obraji și pe 
pleoape, un tuș prea 
pronunțat in jurul ochilor, o 
cantitate excesivă de pudră 
pe față, un ruj prea puternic 
dau o notă de vulgaritate. De 

aceea trebuie evitate. 
Cosmeticalele pot fi folosite, 
dar cu decență.

Vom avea de asemenea 
grijă să nu plecăm de acasă 
cu rochia șifonată, cu 
ciorapii deșirați ori cu tivul 
descusut, căci oricare din 
neglijențele acestea poate 
compromite întreaga înfă
țișare. 

articolul solicitat sau li se dau cu 
amabilitate informațiile cerute. 
Dna Adriana se află tot timpul 
între salariate, participând 
efectiv la activitatea comercială. 
“Am fete bune, sunt mulțumită 
de ele - spunea. îmi sunt apro
piate, relația fiind amicală”.

Tot de buna servire ține și 
testarea gustului cumpărătorilor, 
în funcție de preferințele 
exprimate întocmindu-se nece
sarul de mărfuri. Acest sistem 
este benefic atât pentru societate 
cât și pentru beneficiarii serviciilor 
comerciale. Se duce, cum am 
reținut, o bătălie continuă pentru 
un comerț civilizat care să vină în 
întâmpinarea clientelei, se fac 
eforturi, se investesc bani, idei, 
gândire și pricepere. Dar mulțu
mirea nu-i pe măsura bunelor 
intenții, căci dobânzile bancare 
sunt Împovărătoare, fiscalitatea 
mare îi îngrădește. “Legile actuale 
- sublinia dna Munian - sunt în 
defavoarea comercianților, nu ne 
permit continuitate în apro
vizionarea cu articolele cele mai 
bune, adică realizarea unui 
comerț cu adevărat civilizat”. 
Speră însă că se va mai schimba 
ceva în bine.

Estera SÎNA
—- ■ ■ ■ - ~:

Din clipa în care deschidem 
ochii și până când punem trudite 
capul pe pernă, cele mai multe
dintre noi nu avem o clipă de 
răgaz. Și totuși unele își fac timp 
și pentru a arăta bine. Cum? lată 
câteva "metode” simple: în timp 
ce pregătim micul dejun sau 
pachetele cu mâncare putem face 
gimnastică facială; din ceaiul de 
plante pregătit pentru familie 
putem "sacrifica" puțin pentru a ne 
spăla fața; cu grăsimea rămasă 
pe sticla de lapte sau caimacul să
ne ungem tenul.

După aceste prime poceduri 
matinale, mai putem folosi și 
altele în timpul treburilor casnice: 
să ne aplicăm o mască dintr-un 
gălbenuș de ou; cojile de cas
traveți să nu le aruncăm și să ne 
ștergem fața cu ele; fructele 
zemoase să le folosim în același 
fel iar seara, cu 2-3 mișcări 
simple, să ne demachiem sau pur 
și simplu să ne curățăm pielea cu 
un tampon muiat în lapte 
demachiant “Doina”.

Ar mai trebui să știm că o 
cremă hidratantă este mai efi
cientă dacă după aplicare ne 
stropim fața cu apă de la chiuvetă. 
De asemenea, să nu uităm să ne 
aplicăm dimineața o cremă care 
să ne protejeze tenul peste zi iar 
seara după demachiere încă una 
nutritivă care să acționeze pe 
timpul nopții.

r cmmstMM 
! SAFÂ... ! 
| Pe lângă cei care fac | 
| afaceri și au simțul ■ 
' fluctuațiilor economice, cel 1 
I mai fidel simt economia de I 
| piață gospodinele. |
I Femeia, care trebuie să ■

gătească zilnic, să cumpere ■ 
| pâinea cea de toate zilele și |

atâtea altele pe lângă această 
pâine... Punga cu bani pare 
tot mai subțire, plasa de

| cumpărături tot mai goală și |
■ bucatele de pe masă tot mai ■
■ uniforme și sărăcăcioase. * 
I Un zâmbet amar s-o I
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

așternut pe chipul meu când | 
am auzit vecinele bucurându- . 
se că ă început postul 1 
Paștelui. ’

- “Măcar pot să le dau un i 
motiv bun pentru mâncarea J 
prea săracă ce o pun pe I 
masă!” s

Și cred că marea ■ prea ■ 
marea-majoritate a femeilor ' 
trăiesc zilnic durerile eco- | 
nomiei de piață, întrebăndu- I 
se: “Cât mai durează?” Am ! 
impresia că suntem, din punct I 
de vedere economic, într-o | 
prăpastie și cineva sapă sub ■ 
noi. Eu sunt sceptică, într-o zi * 
chiar nu vom putea pune mare | 
lucru pe masă. Piața e atât de | 
bogată, legumele și fructele . 
stau cuminți și atât de I 
atrăgătoare, la prețuri prea | 
mari pentru punguța mea de ■ 
doi bani. Mă amăgesc și-mi * 
spun că într-o zi îmi voi putea I

| permite să mănânc zilnic | 
I produsele pieței de legume și ■ 

fructe. Vecina mea visează ca ■ 
| în zilele de iarnă să poată da | 
■ copiilor roșii, ardei, banane și i 

mere spaniole, atât cât vor ei ! 
I să mănânce. Dar, deo- I 
| camdată, gospodinele stau la | 
■ sfat în abisul acestei prăpăstii ■ 
I ce se numește economie de * 
| piață. Măcar de nu s-ar mai | 
I adânci! '

_/na_DEZ.E4M/J

• Salată de praz cu 
maioneză. Se curăță, se 
spală și se taie 600 g praz 
(partea albă) în rondele. Se 
amestecă în salatieră cu 250 
g maioneză, puțin muștar, 
sare și piper după gust.

• Cartofi cu ceapă. Se 
fierb cartofii în coajă 
(aproape 1 kg), se curăță, se 
taie felii și se pun în tigaia cu 
ceapă călită. Se amestecă

❖ - Chiar înainte de 
căsătorie, soțul mi-a pus în 
vedere că, în casă, el va fi 
stăpânul!

- Atunci de ce te-ai măritat 
cu el?

-Tocmai ca să-i dovedesc că 
se înșeală!

❖ - Mioaro, ce am auzit? Te- 
ai măritat? Felicitările mele! E 
ceva serios?

- Nu, dar e adevărat!

❖ O tânără care aspira să 
facă teatru trimise unui 
impresar mai multe fotografii- 
portret, indicând pe verso: 
“Exprimând teama", "Expri
mând bucuria”, “Exprimând

FOLOSIREA URZICILOR
Urzica nu este, cum ar putea crede unii, o buruiană de care să 

te ferești căci atingerea ei ustură. Din tulpinile ei topite ies niște fire 
subțiri, care, lucrate, dau o materie delicată. Din frunzele ei (tinere) 
se gătesc mâncăruri gustoase și foarte sănătoase. Sămânța 
amestecată în nutrețul cailor îi face iuți și părul lor strălucitor. 
Rădăcina fiartă cu piatră acră dă o frumoasă vopsea galbenă.

Urzica este și plantă medicinală cu numeroase aplicații. 
Calmează durerile reumatice (aplicată crudă pe zonele dureroase). 
Decoctul din frunze și semințe uscate este recomandat celor cu 
calculi renali. Zeama (ceaiul) de pe urzici fluidifică sângele și îl 
purifică, este bună la întreținerea părului.

ușor și se adaugă sarea, 
piperul și boiaua. Se servesc 
simplu, cu salată.

• Cremă de heringi. Se 
dau prin mașina de tocat 300 
g heringi și 200 g sardele (din 
conserve) după ce s-au ales 
oasele, cu 50 g unt. Com
poziția obținută se amestecă 
apoi cu smântână, muștar, 
sare, piper și zeamă de 
lămâie. 

neliniștea”. Cu prima poștă, 
impresarul îi returnează 
fotografiile, cu mențiunea: 
“Exprimând regretul”.

❖ Două prietene stau de 
vorbă:

*

- Visezi la ceva?
- O, de mult n-o mai fac.
- De ce?
- Pentru că m-am căsătorit 

cu unul din visele mele...

❖- Ce te-a apucat, dragă, 
să mă săruți la miezul 
nopții?

- Scuză-mă, tu erai?!
Culese de Hie LEAHU

• Borș de ștevie. Se 
curăță 600 g ștevie și se 
pune la fiert cu 200 g ceapă 
tăiată mărunt în 1,5 I apă 
rece cu sare. Se adaugă 
orezul curățat și spălat și 
când acesta e bine pătruns, 
borșul fiert separat. Când e 
gata de luat de pe foc se 
adaugă leușteanul tocat 
mărunt și se potrivește de 
sare. Se drege 
cu ouă bătute 
cu smântână 
înainte de ser
vire.

Direcția Generală a Finanțelor Publice și 
Controlului Financiar de Stat Hunedoara-Deva

Anunță
Potrivit HG 582/1997, republicată, începând cu data de 1 mai 1998 se intro

duce sistemul de marcare pentru următoarele grupe de băuturi alcoolice care 
se livrează îmbuteliate:

■ alcool etilic alimentar și băuturi spirtoase;
■ țuică și rachiuri naturale;
■ vinuri;
■ băuturi pe bază de vin.
De la această dată se interzice agenților economici să introducă pe teritoriul 

României și să efectueze livrări de băuturi alcoolice nemarcate.
Potrivit prevederilor OG nr. 23/1995, republicată, stocurile de băuturi alcoolice 

nemarcate, existente la agenții economici producători și prestatori, trebuie să fie 
lichidate până la data de 1 mal1998, iar agenții economici care desfășoară activitate 
în rețeaua comercială au obligația lichidării acestora până la data de 1 iulie 1998.

Prin urmare agenții economici care produc și comercializează băuturi alcoolice 
îmbuteliate au obligația de a-și asigura la timp necesarul de banderole pentru 
marcarea acestora, potrivit legii.

COMUNICAT
în perioada 04.05 - 08.05.1998, în baza Hotărârii 

Guvernului Nr. 205/1995, publicată în Monitorul Oficial nr. 
67/12.04.1995, Centrul Militar Județean Hunedoara 
organizează și conduce pregătirea conducătorilor agenților 
economici și a responsabililor cu evidența militară și 
mobilizare la locul de muncă din județul Hunedoara (mai 
puțin cei care aparțin de Centrul Militar Municipal Petroșani).

Convocarea are loc în sălile specificate în adresele trimise 
la datele și orele precizate, începând cu ora 8,00.

Tematica a fost anunțată prin adresă scrisă.
Centrul Militar Județean Hunedoara face apel la toți cei 

nominalizați să fie prezenți la data și ora comunicată. în 
situații deosebite pot participa înlocuitorii titularilor.

COMANDANTUL CENTRULUI MILITAR JUDEȚEAN HUNEDOARA 
Colonei, Ion DRAGOTESCU
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Vn neper pentru 
Europa de Est

între cele 12 oficii de forță de 
muncă și șomaj câte însumează 
județul Hunedoara, cel de la Deva 
se detașează prin baza tehnico- 
materială, prin condițiile cu totul 
aparte ce se oferă șomerilor sau 
altor persoane care doresc să se 
informeze, documenteze.

începând din acest an Oficiul 
de Forță de Muncă și Șomaj De
va funcționează într-un sediu nou 
- fost Hotel Dacia - ce are o 
anumită particularitate. Fiind 
ultimul realizat în județ s-a încer
cat o îmbinare între măsurile 
active și pasive de combatere a 
șomajului, o apropiere a serviciilor 
către beneficiari. "Ne-am străduit 
să asigurăm servicii", ne preciza 
între altele dl Eugen Maniac, 
director general adjunct la 
DGMPS Hunedoara - Deva, care 
să scurteze drumurile și timpul 
de așteptare a șomerilor.

în acest sens activitatea ofi
ciului se derulează pe mai multe 
secțiuni. O primă activitate este 
acordarea indemnizației de șomaj, 
alocației de sprijin, ajutorul de 
integrare socio-profesională, un 
centru de mediere prin care se 
realizează un dialog între solicitanții 
locurilor de muncă și Oficiul de 
șomaj, un club al șomerilor unde 
se oferă o bază completă de docu
mentare, precum și un centru de 
informare profesională modem care 
a fost finanțat de către M.M.P.S. și 
Banca Mondială și care va fi sus
ținut și în continuare de Biroul 
Federal al Muncii din Germania cu 
echipamente - computere, tele
vizoare etc.

Odată finalizat Oficiul de For
ță de Muncă și Șomaj din Deva 
va fi primul din România prin 
dotare și logistică și al doilea din 
Eurgpa după cel de la Szeged. Dl 
director general adjunct Eugen 
Maniac ne-a mai precizat că prin 
actuala structură și organizare a 
oficiului Deva s-a realizat un 
climat de lucru foarte bun. "Este 
pentru prima dată când persoa
nele ce vin în contact cu repre
zentanții oficiului sunt tratați ca 
parteneri de dialog, dispărând 
bariera ghișeului ce a creat mult 
timp discuții și o atmosferă de
ficitară".

Noua organizare și dotare a 
oficiilor de forță de muncă cu 
tehnică modernă permite nu 
numai obținerea unor informații 
rapide despre piața forței de 
muncă dar și rezolvarea rapidă 
a solicitărilor șomerilor - vize, 
plăți etc.

Un examen de profesiona
lism și operativitate pentru Oficiul 
de Forță de Muncă și Șomaj Hu
nedoara - Deva a fost cel din 
toamna trecută când într-un timp 
scurt circa 25.000 de persoane au 
trecut în șomaj în urma celebrelor 
Ordonanțe ale Executivului.

Interlocutorul nostru ne-a mai 
spus că tot ceea ce s-a făcut la 
Deva se datorează și sprijinului 
acordat de factorii locali, inclusiv 
M.M.P.S., și nu în ultimul rând, 
am spune noi, al celor ce conduc 
și răspund de activitatea Oficiului 
de Forță de Muncă și Șomaj - 
instituție ce a devenit un reper și 
pentru Europa de Est.

Groapa
în vecinătatea sediului 

R.A.G.C.L.a fost săpată o groapă 
mare și mai ales lungă. Din ce 
pricină nu știm, dar treaba res
pectivă s-a întâmplat cu circa o 
săptămână în urmă. De atunci 
nimeni nu s-a mai apropiat de ea. 
Oare cine și, mai ales, de ce a 
săpat-o și ce gând are cu ea?

Aliniere
La primul chioșc de aluminiu 

ce-l întâlnești în cale în Piața din 
centrul Devei dinspre bd. Decebal 
- pe frontispiciul căruia nu scrie 
încă nimic - se vinde o pâine 
foarte bună și mereu proaspătă, 
coaptă pe vatră de cărămidă - la 
prețul de 3000 și 6000 bucata. Nu 
calitatea pâinii o remarcăm însă, 
ci faptul că fiecare pâine este 
înmânată cumpărătorului învelită 
într-o pungă de plastic, lată că și 
comerțul devean se aliniază la 
cerințele moderne.

Din nou despre 
tricolor

Unora o să li se pară că in
sistăm prea mult pe tema arbo
rării steagului țării pe frontispiciul 
sediilor instituțiilor statului de 
interes public. Dacă o facem încă 
o dată este pentru a sublinia că 
tricolorului românesc i-ar sta 
foarte bine pe clădirea filialelor 
Băncii Naționale și a Băncii Ro
mâne pentru Dezvoltare. Oare 
instituțiile respective n-au bani să- 
și cumpere un steag roșu, galben 
și albastru?

Cucoana și 
telemobilul 

într-o zi din acest final de 
aprilie, pe la ora prânzului, urca pe 
bd. luliu Maniu, fost Libertății, prin 
dreptul localului "Cocoșul de aur", 
o cucoană de vârstă medie, fru
moasă și bine făcută. Toți cei ce 
treceau pe lângă dumneaei o 
priveau cu mare atenție. Așa 
procedau nu numai bărbații - lucru 
firesc - ci și femeile. Din ce pri
cină? Fiindcă, pășind aspru ținea 
la urechea stângă un telefon 
mobil. "Da, tu, am fost, dar nu am 
găsit culoarea mea... Roșie, tu, 
doar știi...Da,da, o să caut și 
acolo... Pa, tu, te pup..."

Mare lucru și telemobilele 
astea! Dar după o țipă bine te 
uiți, indiferent ce are la ureche.

Interdicția
Actualei conduceri a Primăriei 

din Deva nu i se datoresc cine știe 
ce împliniri, una însă i se poate 
imputa și anume aceea că a in
trodus interdicția funcționarilor 
instituției de a furniza orice fel de 
informații ziariștilor. Așa că, dacă 
un reprezentant al mass-media 
vrea să afle ceva, evident spre a- 
i informa pe cititorii ziarului său, 
trebuie mai întâi să ceară apro
barea primarului Mircia Muntean 
sau a unuia dintre cei doi vice- 
primari - Alin Suciu sau Dumitru 
Gîlcescu. Nu comentăm în nici 
un fel o astfel de decizie. Ne 
mirăm doar de ce a fost luată.

Rubrica realizată de 
Traian BONDOR, 
Corne! POENAR

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI 
DEVA

Face cunoscut că în data de 15.05.1998, 
ora IO, se va organiza concurs pentru ocu
parea postului de muncitor-tâmplar din 
cadrul Serviciului Public de Gospodărie 
Municipală - Zone Verzi.

Actele necesare pentru înscrierea la con
curs și bibliografia vor fi afișate la afișierul 
Primăriei Municipiului Deva cu sediul în 
Piața Unirii, nr. 4.

Depunerea dosarelor se va face la Biroul 
Resurse Umane Salarizare până la data de 
12.05.1998.

SOCIETATE 
COMERCIALI CU 
ACTIVITATE DE 

COMERȚ 
EXTERIOR

Angajează cu contract de 
muncă

Secretară cunoscătoare de limbă 
germană, vârstă maximă 35 ani, 
cunoștințe de utilizare a calculatorului. 

f l

Oferim salariu atractiv.
Solicităm:
Scurriculum vitae;
Jrecomandare de la ultimul loc de

Nu cunoaștem dacă toți cetățenii municipiului centru de 
. Județ sunt ia curent cu roiul și rostui băncilor, dar suntem siguri 
I că au văzut că sucursalele și filialele acestora și-au ridicat sau iși 
fi ridică in Deva sedii impresionante și uitra-eiegante. Problema ce 

ne-am propus s-o abordăm, în rândurile de față, nu este cea 
enunțată mai sus, ci modul cum are acces, este primit și tratat 
omui ia ghișeele băncilor.

Aveți nevoie de
f

B.C.R.?!
Setul de pliante ce le pune 

banca la dispoziția celor ce ape
lează la serviciile ei se intitu
lează: "Banca Comercială Româ
nă - banca de care aveți nevoie". 
Am pășit în impresionantul ei 
sediu, din sticlă și marmură a- 
proape în întregime, cu oarecare 
sfială întrucât totul strălucea de 
curățenie, era așezată aparatură 
electronică peste tot, inclusiv 
camere de luat vederi și am intrat 
într-un birou pe care scria "relații 
cu publicul". Aici am cunoscut un 
domn pe care nu l-am întrebat 
cum îl cheamă și cu care am 
purtat discuția pe care o redăm, în 
continuare, pe scurt.

- Ce este B.C.R.? - am în
trebat.

- Cea mai puternică instituție 
bancară din România. Prin multi
tudinea serviciilor ce le oferă, 
suma de bani - în lei și în valută 
- ce o manevrează, prin numărul 
de clienți.

- Sucursala deveană are 
clienți mulți?

în ședința ordinară, ce a 
avut loc în ziua de 23 aprilie 
a.c., Consiliul local Deva a 
adoptat hotărâri cu privire la:

© Numirea Consiliului de 
administrație al Casei de cul
tură;

© Conferirea titlului de 
"Cetățean de onoare al mu
nicipiului Deva" doamnei Maria 
Bitang;

© Conferirea titlului de

Devenii la ghișeele bancare

- Foarte mulți. Suntem singura 
bancă ce avem două CARD.

- Ce fel de clienți aveți?
- Și oameni de afaceri și oa

meni simpli. La noi toți sunt primiți 
cu aceeași maximă atenție și soli
citudine. Operațiile fiind efectuate cu 
calculatorul servirea este promptă și 
de cea mai bună calitate.

Politețe
Am intrat la sediul filialei 

"Bankcoop" fără să spun cu ce 
gând am făcut gestul și i-am zis 
unui domn ce se afla la poartă că 
vreau să depun o sumă de bani.

- Bine ați venit!, mi-a răspuns
portarul. Poftiți la etaj, acolo sunt 
ghișeele. ;

La etaj șase' ahișee stăteau la 
dispoziția publicului. M-am oprit în 
fața celui cu nr. 3. Doamna sau 
domnișoara ce lucra aici - una 
foarte zâmbăreață - ml-a înmânat 
o hârtie să o completei. Datele 
cerute erau puține. Treaba s-a 
rezolvat în câteva minute. Am fost 
trimis la casierie, am achitat banii 
și mi s-a dat o chitanță. Am fost 
trimis apoi - cu aceeași politețe - 
din nou la ghișeul 3. într-un minut - 
după ce mi s-a mulțumit din nou că

"Cetățean de onoare al muni
cipiului Deva" doamnei Lavinia 
Agache Carney;

© Exploatarea rațională și 
menținerea potențialului de pro
ducție al pășunilor de pe raza 
municipiului și repartizarea lor 
pe beneficiari;

© Reorganizarea și func

Consiliul local a hotărît

am devenit clientul instituției - am 
ieșit din sediul "Bankcoop".

Promptitudine
Sucursala din Deva a 

"BancPost" nu are încă sediu, a- 
cuma își construiește unul, dar și 
aici unde funcționează în prezent își 
primește clienții cu cea mai mare 
solicitudine. Lucrătoarele de la 
ghișee stau de vorbă cu toți oamenii 
cu multă atenție, XgjOferă toate 
răspunsurile ®t<»rp!affinevoie, iar 
actele se întbclrie’s'fcicu mare 
promptitudine. Câ sș.dâschizi, de 
pildă, un depozit atei «ta de vorbă 
cu o doamnă deTa ghișee. După ce 
ți se întocmește un act, te duci cu 
el la altă doamnă care ți-l aprobă și 
ștampilează. După aceea mergi la 
casierie și depui suma. Apoi te 
întorci din nou la ghișeu. Totul du
rează foarte puțin. Numai că sunt 
zile și perioade din zi - între orele 
10 și 13 - când se înregistrează o 
oarecare aglomerație.

Cu în gara
Și sediul sucursalei devene a 

Băncii Române pentru Dezvoltare 
este nou și elegant.

Am intrat în sediu fără să mă 
întrebe nimeni ce sau pe cine caut, 
ca în gară, deși în încăperea de la 
poartă erau doi oameni. La parterul 
clădirii se află ghișeele. M-am plim
bat prin fața lor. fără să mă întrebe 
cineva cu ce scop fac treaba asta. 
M-am uitat după materiale sau 
pliante care să informeze clienții ce 

ționarea târgului "Bălțata româ
nească" la Cristur.

Au fost, de asemenea, emise 
hotărâri pentru Planul de Dezvol
tare Urbană pentru un depozit en- 
gros, restaurant și club pe teren 
proprietate privată al SC IMPEX 
INA SRL, situat pe Calea Zaran- 
dului, intersecție cu str. Bucegi, 

servicii oferă banca. N-am găsit. 
Era de. datoria mea să spun ce 
doresc, dar n-am făcut-o.

înghesuiala mare
Sediul filialei Băncii Agricole 

este cam înghesuit la parterul 
unui bloc de pe B-dul Decebal. 
Poate din această pricină numai 
câteva ghișee sunt puse la dispo
ziția publicului. La intrare stăteau 
de vorbă doi bărbați.

- Toată lumea cere bani - 
zise unul. De unde?

- Așa este. Ai dreptate, con
firmă celălalt.

Omul 
bărbierit 
zis că aș 
mi-a sp

de la

cam ne- 
ia i-am 
credit,

primul ghișeu.
în fața acestuia stăteau câțiva 

oameni. La ghișeul vecin pornise
o gâlceavă.

- Nu înțelegeți, domnule, - 
zise femeia ce lucra acolo - că 
trebuie să așteptați?

- Păi ăsta este un alt act, 
nu-i acela ce vi l-am dat înainte.

- Ba-i același.
- Ba nu. Uitați-vă mai bine la el.
Erau cam nervoși - și femeia 

de la ghișeu și clientul - și vor
beau cam tare. Când am ieșit din 
sediu m-a abordat un om:

- Uite, domnule, vreau să le 
dau cuponul și nu vor să mi-l 
primească. Păi, bancă agricolă 
este asta?

extinderea și amenajarea loca
lului public SC XUXA SEPROXIM 
SRL de pe strada Cuza Vodă, 
între Administrația piețelor și 
Hotel Piață Deva, concesiona
rea directă a terenului situat 
între Corpul Administrație piață 
și trotuarul str. Cuza Vodă, în 
suprafață de 21,50 m.p., în ve
derea extinderii spațiului comer
cial existent, în favoarea SC 
XUXA SEPROXIM SRL.

muncă.
Informații la sediul societății din str.

t I

Lucian Blaga, nr. 10, zilnic între orele 
10-16.

*------- - • _____ ——I

R.A.G.C.L. DEVA
Anunță locuitorii municipiului Deva că, începând cu 

data de 4 mai a.c., se va trece la sistarea ape! reci și calde 
pentru acele asociații de locatari care înregistrează 
restanțe ia piața serviciilor noastre mai vechi de 60 de zile, 
concomitent cu rezilierea contractelor respective.

Aceste măsuri sunt valabile și pentru cetățenii și agenții 
economici din orașele Hațeg și Căian.

Regretăm luarea de măsuri extreme, dar e singurul mod 
de a recupera banii pentru serviciile prestate, regia fiind 
într-un blocaj financiar care pune în pericol continuarea 
prestării serviciilor pentru populație.

Măsurile au fost dispuse de Consiliul de Administrație 
cu acordul organelor locale.

COMITETUL DIRECTOR
k__________________ —_______________ >

Direcția Generala a Finanțelor Publice
r r

si Controlului Financiar de Stat 
Hunedoara-Deva

Cu sediul în str. 1 Decembrie, nr. 30. anunță:
Licitație publică

pentru bunuri de folosință îndelungată, 
în datele de 5, 12, 19 și 26 mai 1998.

Licitația va avea loc la sediul DGFPCFS. 
Relații la telefon: 219544 - Compartimentul Valorificări.

sc ccuMnwms sa dievaS
Angajează vopsitori autoturisme. Practică de 
minimum un an. Condiții de muncă și câștig 

deosebite. Relații la telefon nr. 211843.
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• Cu ocazia pensionării fiica Clara 
și ginerele Radu urează doamnei 
Tofalvi Erji viață lungă, sănătate și 
împlinirea tuturor dorințelor. (3668)

VANZAR1 
CUMPĂRĂRI

• Vând 3600 mp, teren arabil, Deva. 
Tel. 621486 (3675)

• Vând teren intravilan cu 
construcție, str. N. Grigorescu sau 
schimb cu apartament, plus diferență. 
Tel. 232554 (3679)

• Vând casă, patru camere, plus 
dependințe. Brad, Vânătorilor 53, tel. 
655186(3633)

• Vând garsonieră zona "Miorița". 
Informații tel. 623273, după ora 20. 
(3641)

• Vând apartament 4 camere, 
central Simeria, tel. 260263 (3643)

• Vând urgent apartament 2 
camere, ultracentral, 65.000.000 lei. 
Tel. 218301 (3649)

• Vând apartament 3 camere, 3 
balcoane închise, două băi, totul 
decomandat, confort deosebit, prin 
ample îmbunătățiri. Pe vizitat marți, 
miercuri, joi, orele 16-19, bdul 
Decebal, bloc 14, sc. C, ap.34 (Ulpita), 
(3666)

• Vând apartament 3 camere, 
Deva, preț negociabil, 70 milioane. Tel. 
627006(3724)

• Vând urgent apartament 2 
camere, Deva, Dacia, Aleea Ro
manilor, bl. 14, ap.29, tel. 620671 
(3689)

• Vând casă în Muncelu Mic, 
teren 30 ari, curent, apă. Informații 
Vețel nr. 241 sau tel. 665137 (3681)

• Incredibil! Apartament 2 camere, 
complet mobilat, 30.000.000 lei, 
negociabil. Tel. 092/734064 (3754)

• Vând casă Deva, cu încălzire 
centrală, spațiu comercial, curte; 
garaj. 222447 (3730)

• Vând garsonieră mobilată, 
Simeria, cuptor microunde, Lada 
1200. Tel. 227479 (4425)

• Vând Dacia 1300, an fabricație 
1981, țel. 227601 (3660)

• Vând Lada 1200 S, cu CI, din 
29.04.1998. Tel. 094/636390, 092/ 
301912(3691)

• Vând 2 tractoare românești, în
stare de funcționare, Hunedoara, tel. 
054/723123(3546)______________

• Vând 15 familii albine, cu lăzi, 
Orăștie, tel. 242109 (3437)

6376273, 092/342628,092/342629. 
(OP)

•Vând combină C12 CP cu piese 
de rezervă, sat Lăpugiu de Sus, nr. 
64. (3563)

• Vând antenă TV completă, 
aparat de mărit foto. Tel. 622121 
(3672)

• Vând stații voce 2 x 300 W, 
Fintoag, 142. (3667)

• Vând presă pentru bolțari și dale. 
Tel. 613651 (3669)

• Vând mașină agricolă NIC 300, 
pentru stropit și prăfuit. Stare per
fectă, preț avantajos. Ștefănescu 
Pius.loc. Sarmizegetusa, nr. 169, jud. 
Hunedoara. Tel. 762127 (3676)

• Vând SRL, multiple funcțiuni, 
închiriez spațiu comercial cu dotare. 
Tel. 622400 (3673)

• Vând tablă zincată, 0,5 mm, cu 
72.000 lei/coală (7285 lei/kg). Tel. 
219232,211041 (3725)

• Vând centrală termică "Junkers" 
și Ford Granada, pentru piese. Tel. 
622365(3728)

• Vând cazan încălzire centrală, 
marca Vaillant, preț negociabil. Tel. 
232967(3680)

•Vând mașină tocat carne, nr. 32, 
cu motor monofazic. Tel. 216753 
(3687)

• Vând vitrină frigorifică, verticală, 
Arctic, 2.700.000 și ladă frigorifică, 
1.400.000. Tel. 651048 (2795)

• Angajez vânzătoare. Informații la 
tel. 625533, după ora 20 (3727)

• Brutăria Neamț Deva angajează 
brutari în vederea calificării (bărbați cu 
stagiul militar satisfăcut), tel/fax: 054/ 
214647.

• Efectuez transport 1 tonă, 1200 
lei/km. Tel. 232967 (3680)

• Societate.particulară de con
strucții angajează urgent dulgheri și 
zidari. Informații la tel. 216795, între 
orele 7-15. (3678)

• Ofer contracte dansatoare în 
Elveția, Franța și Germania. Tel. 055/ 
210768 (MP)

.^feoMEMQRAR^

• Soția Lucreția, mama Ana, fiul 
lulian-Octavian anunță cu durere împli
nirea a 7 ani de la decesul dragului lor

DIVERSE

Importantă societate internațională cu activitate de producție si 
distribuție de articole cosmetice si igienico-sanitare, angajează

■ Sef punct de lucru
■ Agenti comerciali
■ Agenti de livrare; încasare
■ Gestionar si ajutor gestionar
■ Dispecer ofertare-facturare

Cerințe:
□ Experiență în domeniu
□ Abilități de comunicare, 

persuasivitate
□ Vârstă maximă 35 de ani
□ Domiciliul stabil în zonă

Candidați! sunt rugați să trimită o scrisoare de intenție si un 
Curriculum Vitae la CP l7-48 București, 

sau prin fax la numărul: 01 222 51 55

ÎNCHIRIERI

• închiriez spațiu, 80 mp, în 
Simeria, str. Șoseaua Națională nr. 21. 
Tel. 260052(3716)

• închiriez spațiu comercial, zona 
pieței agroalimentare Deva. Relații tef. 
214595(3671)

• închiriez cameră mobilată sau 
garsonieră. Tel. 229661 (3726)

OFERTE DE. J 
SERVICII

• Pentru plată foarte bună, căutăm 
familie serioasă care să îngrijească 
la domiciliul propriu, pentru câteva 
luni, o femeie invalidă. Tel. 223781 
(4999)

• Angajăm agenți de valori mo
biliare. Informații latei. 056/190121, 
190122,201368 (MP)

• Grupul Școlar Industrial Ener
getic Deva, str. Titu Maiorescu nr. 
28, tel. 620913 anunță concurs 
pentru ocuparea următoarelor 
posturi: tâmplar, îngrijitor de noapte. 
Concursul are loc în data de 11 mai 
1998, ora 9.

• Asociația Proprietari nr. 3, str. 
Libertății, bloc 5, organizează licitație 
pentru acoperirea blocului, luni, 4 mai 
1998, ora 17, la sediul asociației, bloc 
5, sc 3, parter. Deva, tel. 212125 
(3670)

• Macin la moară la Șibot, 150
lei/kg și vând două mori cu ciocane. 
Program: marți, joi și sâmbătă. 
(3438)________

• S.C. Jupitex Prodcom SRL 
Deva anunță intenția de autorizare din 
punct de vedere al protecției mediului 
a halei depozit en-gros, situată în 
Șoimuș, ferma 8, bloc 6. Redamații 
și sugestii se primesc la APM Deva, 
în termen de 15 zile. (3682)

• BCR SA, Sucursala Hune
doara, anunță vânzarea prin licitație 
publică a următoarelor active, 
aparținând SC Cemafruct SA Hune
doara, cu sediul în Hunedoara, str. 
Panait Cerna, nr. 4: Fabrica de 
răcoritoare și Fabrica de gheață. 
Licitația va avea loc în data de 
08.05.1998, ora 10, la Judecătoria 
Hunedoara, biroul executorului jude
cătoresc. Informații suplimentare la 
SC Cernafruct SA Hunedoara, str. 
Carpați nr. 92, tel. 054/715482, BCR 
, Sucursala Hunedoara, tel. 054/ 
712494 și Judecătoria Hunedoara, 
executor judecătoresc, tel. 054/ 
712438(3050)

• Cooperativa Moțul Criș, cu sediul 
în comuna Baia de Criș, str. Tribunului, 
nr. 6, județ Hunedoara, închiriază 
spațiu pentru magazin sau depozit en- 
gros, în localitatea Petrila, bloc 60, 
parter, suprafață 157 mp. Relații la tel. 
094/561553(2794)

PIERDERI

• Pierdut diplomă de absolvire 
învățământ de 10 ani - seria B, nr. 
64670 și certificat de calificare - 
seria A, nr. 17445, eliberate la data 
de 21.06.1985, pe numele Nicula 
loan. Le declar nule!

AUTOCOLANTE PUBLICITARE
UN MOD EFICIENT DE PROMOVARE A AFACERII DVS I

RAPORT PREȚ ■ EFECT INCREDIBIL ! 
TrTȚl'lTl concepție grafică 

COMANDAȚI ACUM DIRECT LA PRODUCĂTOR :

054-217009
092 281882

£2 FIRME LUMINOASE
Q PANOURI PUBLICITARE STRADALE 

EU PIXURI,BRICHETE PERSONALIZATE
EJ TRICOURI IMPRIMATE DUPĂ MODEL

t-------------------------------------------------------\
IC AIUIW COMF SRL 

CONFECȚIONEAZĂ ȘI MONTEAZĂ 

Din profile de aluminiu

© uși ©ferestre © vitrine © fațade magazine 
© compartimentări interioare ©rafturi etc 

geamuri termopan și geamuri colorate 
(în masă sau reflectorizante)

•— tavane false
Adresa: str.Tlevnei, nr.14, Deva 2700. 
Tel/fax: 054/230531.

ȘTEFAN IULIAN
Comemorarea va avea loc sâm

bătă, 2 mai 1998, ora 12,30, la Cimitirul 
ortodox din str. M. Eminescu. (3683).

• Nimic nu poate stinge, nu 
poate alina durerea din sufletele 
noastre, acum când se împlinesc doi 
ani de la dureroasa și prematura 
despărțire de cel care a fost un bun 
și deosebit soț, fiu și ginere

MICU AUGUSTIN (GUȘTI)
Slujba religioasă va avea loc 

sâmbătă, 2 mai, ora 17, la cimitirul 
ortodox din str. Eminescu. Vei rămâne 
veșnic în inimile noastre! Odihnește- 
te în pace, suflet bun și drag! (3684).

ECESE

• Suntem alături de familia 
îndoliată și regretăm dispariția 
bunului nostru prieten

IOAN VOINEA
Sincere condoleanțe și 

Dumnezeu să-l odihnească în pace! 
Familia Vintilă Ion. (3729)

• Salariații Sucursalei județene 
Deva a Băncii Naționale a României 
anunță cu deosebit regret decesul 
fostului coleg

VOINEA IOAN
care a îndeplinit o perioadă înde
lungată funcția de casier șef și 
transmit sincere condoleanțe familiei 
îndoliate! (3693) '

GRAVURĂ COMPUTERIZATĂ
Executăm prin gravură 

computerizată:
- plachetă siglă firmă
- plachetă siglă avocat
- plachetă siglă notar
- plachete indicatoare
- signalistică

- numere de inventar
- numere de cameră
- panouri de afișaj și

informații

054/233266

S.C CHIMCOLOR S.A. 
BUCUREȘTI

PRODUCĂTOR DE LACURI, 
VOPSELE, GRUNDURI ȘI EMAILURI

vă propune să deveniți distribuitorul 
produselor sale și vă acordă reduceri de preț, 

facilități de plată etc.
Nu ezitați să ne contactați la telefoanele 01/ 
2422092; 01/2423275; 01/2422870; fax: 01/ 

2422653. 

Importantă societate internațională cu activitate de producție si 
distribuție de articole cosmetice si igienico-sanitare, angajează 

Agenți de vânzări
Cerințe: □ Experiență în domeniu

□ Abilitări de comunicare, persuasivitate
□ Vârstă maximă 35 de ani
□ Domiciliul stabil în zonă

Candidatii sunt rugați sâ trimită o scrisoare de intenție si un 
Curriculum Vitae la CP 17-48 București, 

sau prin fax la numărul: 01 222 51 55

Importantă societate internațională cu activitate de producție 
si distribuție de articole cosmetice si igienico-sanitare, caută 

Spațiu pentru 
birouri si depozit

Suprafață: 70 - 100 mp

Transmiteți ofertele la CP 17-48 București 
sau prin fax la numărul: 01/222.51.55.

Consiliul local al 
comunei Bretea 

______ Română______  
Organizează licitație publică în vederea 

vinderii spațiului numit clădire maternitate 
purcine situat în localitatea Bretea Română.

Prețul de pornire a licitației este 43.092 mii. lei. 
Garanția de participare la licitație este 430.920 lei. 
Taxa de participare la licitație este de 330.000 lei. 
Licitația publică va avea loc la data de 20 mai 

1998, la ora 10.
Informații suplimentare se pot obține la sediul 

Consiliului local din localitatea Bretea Română, zilnic, 
între orele 8-15.

în caz de neadjudecare licitația se va ține în fiecare 
zi de miercuri a săptămânii.
Z" >
Regia Autonomă 
de Interes Local

Hunedoara
Anunță:»

Organizarea de licitație publica 
cu vânzare în fiecare zi de joi, ora 9, 
pentru mijloacele fixe propuse pentru 
casare: autogunoiera compactoare - 
1 buc; Dacia break - 1 buc; semire
morca Padis - 1 buc si altele.

* f

Lista mijloacelor fixe scoase la 
licitație poate fi consultata la sediul 
regiei din b-dul Republicii, nr. 5, 
Hunedoara,, biroul tehnic, telefon: 
711056 sau la sediul secției STLUGC, 
din strada Rotarilor, nr. 140, telefon 
712040.
-------------- ---------

X
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(Urmare din pag. 1)

ministrul temporar și actu
alul ministru al Agriculturii și 
Alimentației Publice, dl Dinu 
Gavrilescu, afirma că se are 
în vedere consolidarea 
proprietății private, urmărind 
aplicarea unei legi finale 
referitoare la pământ și la 
pădure. Comentând modul 
de finanțare a agriculturii, dl 
ministru a incriminat ca 
frâne birocrația, întârzierea 
în adoptarea bugetului și 
lipsa de decizie în privința 
emiterii unui act normativ 
care să reglementeze 

. derularea a 940 miliarde lei, x.
.. ............ 11 1

O PRIORITATE NAȚIONALĂ^ 

STRATEGICĂ,,,
bani alocați agricultorilor 
sub formă de credite cu 
dobândă preferențială.

Deși sunt vizibile peste 
tot, chiar și de către 
nespecialiști, întârzierile la 
însămânțările de primăvară 
și la fertilizări, ministrul a 
încercat să ne aburească, 
„scuzând” alte lipsuri 
serioase ce se manifestă în 
agricultură, prezentând 
prin grafice niște situații 
comparative cu alți ani, pe 
baza cărora concluziona că

dezastrul nu e așa de 
mare, că nu suntem în 
pericol și că s-ar putea să 
avem rezultate mai bune 
decât în alți ani. Argu
mentele nu sunt însă de 
natură să arate că 
agricultura ar fi o prio
ritate națională strategică. 
Cel puțin așa stau 
lucrurile în acest an, așa 
cum o arată, concret, 
starea actuală a piețelor 
agroalimentare.

(Urmare din pag. 1) Mărfuri din belșug

DISTRIBUȚIA GAZELOR NATURALE TG. MUREȘ
REGIONALA GAZ METAN DEVA

în conformitate cu Hotărârea nr.3 a Consiliului de Administrație ROMGAZ din data de 09.04.1998 vă 
aducem la cunoștință Lista cu prețurile și tarifele pentru prestări servicii și proiectare ce 

urmează o fi aplicate începând cu data de 1 iunie 1998:

I
-Nr”T”Denumirea produsului, serviciului

°t- |_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

este să menținem prețurile cel 
puțin la fel, pentru a nu 
“pierde clienții", afirma dna 
Giuroni. Dintre produsele 
existente aici, mai amintim: 
articole de lenjerie, perdele, 
covoare, metraje etc.

La Magazinul nr. 48 - Pâine 
al SC “Țara Hațegului” SA, dna 
Sabina Toma, vânzătoare, era 
foarte ocupată. Am urmărit 
câteva minute vânzoleala din 
magazin, reușind să-i răpim 
dnei Toma puțin din timpul 
prețios. Am aflat că “în zilele 
dinaintea Sfintelor sărbători de 
Paști s-a încasat mai mult ca 
de obicei și s-au vândut cele 
necesare pregătirilor unei 
mese bogate”.

La Magazinul 61 Confecții, 
dna Eleonora Brăilă, vânză
toare, ne-a întâmpinat zâm
bitoare: “După cum vedeți, 
marfă avem din belșug. 
Hațegul a fost întotdeauna un 
oraș bun în privința comerțului, 
în această primăvară s-a 
observat o ușoară creștere a

vânzărilor”. Dl lancu Ștefan, 
șeful unității, ne-a arătat câteva 
costume de dame, dar și 
pentru bărbați, cămăși și 
sacouri. Modelele variate și 
moderne, în culori plăcute, sunt 
la prețuri accesibile. Unitatea 
mai are și regim de 
consignație, dar aici vânzarea 
este mai lentă.

Magazinul 51 are profil 
alimentar și aparține tot SC 
“Țara Hațegului” SA. Și aici, 
mai solicitate sunt produsele 
folosite în alimentația zilnică: 
ulei, făină, zahăr, margarină, 
mezeluri. Este o unitate unde 
cumpărătorul este întâmpinat 
cu amabilitate, datorită doam
nelor Valeria Sabău, Cornelia 
Petcu și Victoria Belea, 
vânzătoare.

SC “Țara Hațegului” SA 
oferă populației și produse de 
cofetărie prin unitatea 69. 
Având laborator propriu, se pot 
comanda aici diferite feluri de 
prăjituri și torturi. “întotdeauna 
în preajma zilelor de sărbătoare

am fost în foc continuu. Mai 
nou se fac comenzi pentru 
prăjituri asortate, tăiate și 
aranjate pe platouri", afirma 
dna Nicoleta Drăgan. Deși 
prețurile sunt mai mici ca în 
unitățile private, puțini sunt 
cei care își permit să 
mănânce o prăjitură sau să 
bea un suc. De remarcat este 
aici curățenia, care domnește 
peste tot, și deosebita politețe 
a lucrătoarelor.

SC “Farcom" SRL este, 
de asemenea, un magazin 
foarte bine aprovizionat. Se 
găsesc aici de la ace, ață, 
nasturi, produse cosmetice, 
la ciorapi, pături, genți și 
pălării. La data documentării 
noastre, dna Viorica Hanț- 
Agache și d-șoara Viorica 
Lupu au avut treabă multă. 
De apreciat este răbdarea de 
care dumnealor dau dovadă, 
încercând să mulțumească 
întotdeauna potențialii cum
părători.

(Urmare din pag. 1) “O AFROFI KR.E FERICIM
discutat despre legătura dintre 
cele două asociații (deveană și 
franceză), dintre România și 
Franța, în general.

- Cum v-au primit și cum au 
recepționat francezii acest 
mesaj cultural românesc?

• în primul rând trebuie să 
precizez că delegația noastră s- 
a întâlnit în cadru oficial atât 
cu primarul și cu câțiva dintre 
consilieri, precum și cu 
conducerea spitalului din 
Pierrefeu. Iar ca răspuns la 
întrebarea dv aș invoca spusele 
dlui A. Morrazani (directorul 
spitalului), consemnate și în 
presa locală: “Este o apropiere

fericită, arta neavând 
frontiere”.

- Dincolo de "misiunea " 
delegației române, cu ce 
impresii v-ați întors din Franța?

- Personal am fost 
impresionată de frumusețea 
acestui colț de lume bine
cuvântat de Dumnezeu; cu cerul 
său de o limpezime și un 
albastru incomparabil ce 
înfrumusețează blândețea 
soarelui, el ocupă cu siguranță 
primul loc pentru luminozitatea 
sa. Am înțeles acum de ce Van 
Gogh și alți pictori doreau cu 
atâta ardoare să picteze această 
lumină a Provenței.

Echilibrului climatic i se 
asociază avantajos o remar
cabilă diversitate geografică. 
Să nu mai vorbim de 
vegetația specific provensală 
cu tentă exotică, ce dă un aer 
de sărbătoare dealurilor, 
chiar și iarna, cu mimozele 
sale în floare. Niciunde nu se 
alătură mai bine verdele 
argintiu al măslinilor cu 
verdele schimbător al viței de 
vie. De la suava mireasmă a 
cimbrișorului și a roz
marinului, la parfumul 
câmpurilor de lavandă, totul 
te face să crezi că aici este 
pământul făgăduinței.

Impozitul pe dobândă
■* (nli ne mai place

V OREZUL? „
(Urmare din pag. 1)

potențialii investitori, contribuie la 
restabilirea unor echilibre în 
economie. însă dnii senatori din 
Comisia economică nu iau în calcul 
asemenea avantaje mai mult decât 
evidente, ci vor să mai dea o lovitură 
sub centură oamenilor necăjiți, celor 
care i-au trimis, cu încredere și 
speranță, în forul legislativ al țării. Să 
le amintim dlor parlamentari o 
concluzie importantă consemnată la 
recenta sesiune a Adunării Parla
mentare a Consiliului Europei de la 
Strasbourg, cu referire directă la țara 
noastră: “Parlamentarii trebuie să 
respecte, în primul rând, respon
sabilitățile asumate față de populație, 
ei trebuie să fie mult mai apropiați fată 
de cei care i-au votat’.

Concluzia este dară și vine din 
realitățile dureroase ale relațiilor 
partamentari-alegători din România.

Senatorii și deputății noștri 
știu bine acest lucru, însă îl 

Jgnoră. Cum altfel ar putea fi

interpretată atitudinea lor atunci 
când trebuie să-și voteze 
drepturi și privilegii? Iar cel din 
urmă caz, dar nu și ultimul, este 
cel privind votul deputaților ca 
toate cheltuielile Clubului Parla
mentarilor, nu de mult înființat, 
să fie suportate de la bugetul de 
stat, suplimentat pentru acest 
scop. Altfel spus, contribuabilii 
să suporte și distracția demni
tarilor, o parte din bani urmând 
să provină, poate, din impozitul 
pe dobânda bancară, pe care 
aleșii națiunii se gândesc să-l 
arunce pe umerii trudiți și gâr
boviți de nevoi ai celor mulți și 
necăjiți. Să-și suporte dum
nealor cheltuielile din închiri
erea imensului parc de 
autoturisme din dotare, pe care 
și l-au creat pe bani grei și-l țin 
nefolosit. Sigur, din buget și prin 
buget. Să sperăm că le va veni 
gândul bun și pentru acești 
oameni, că nu-i vor supune la 
noi corvezi și privațiuni

Așa cum s-a întâmplat cu 
distrugerea producției zootehnice, a 
celei de floarea-soarelui, sfeclă de 
zahăr, legume, fructe sau de struguri, 
dar într-o măsură mult mai 
spectaculoasă, dacă se poate spune 
așa, s-au petrecut lucrurile și cu cultura 
de orez. Cu toate că înainte de 1990 
au fost amenajate, cu investiții mari, în 
mod special și erau cultivate anual în 
țară, respectiv în județele din sud, circa 
40.000 ha, s-a ajuns în situația ca în 
1998 să mai fie destinate acestei 
culturi mai puțin de 1400 ha (I).

Ce se va întâmpla în continuare cu 
cultura de orez în țara noastră este 
greu de spus. Cert este însă faptul că, 
dacă două unități agricole se mai 
încumetă să mențină această plantă 
în cultură, nu o fac pentru că ea ar fi 
nerentabilă sau pentru că ar constitui 
un hobby al vreunui specialist.

Firește că nu vom putea renunța 
total la importuri, dar este un mare 
păcat că în politica agricolă 
românească nu mai este nimic bun din 
ceea ce se produce pe plan intern, rolul 
de piață de desfacere convenind pro
babil mult mai mult celor ce diriguiesc 
în prezent treburile agriculturii 
românești. (N.T.)

EA CEREREA CONSUMATORULUI A FUNCȚIONARII 
«NETORULUI ÎN CAZUL CÂND FUNCȚIONEAZĂ NORMAL

ELIBERAREA ADEVERINȚELOR REFERITOARE LA DATORIILE FAR 
DF D.G.N l* PLECARE DEFINITIVĂ DIN TARĂ
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tMlTERE DE AVIZE DE TRASEU, DE PRINCIPIU 51 AMPLASAMENi 
EMITERE DE AVIZE PT. S LUTH TEHNICE PRIVIND CONSUM, NOI, 
RENOMINALIZĂRI, MĂRIRI Șl MODIFICĂRI DE INSTALAȚII:

a) Pentru instalații casnice.
b) Pentru alte instalații:

■ simple
_______________________ ■ complexe ____ ... . ................... ............... 
AVIZAREA TEHNICĂ A PROIECTELOR DE EXECUȚIE:
3.1. -PROIECT DE CONDUCTĂ:

a) Până la 400 m inclusiv
b) Peste 400 m

3.2. BRANȘAMENTE
3.3. STAȚII REGLARE MĂSURARE

a) Capacitate < 3000 mc/h
bj Capacitate > 3000 mc/h

3.4. INSTALAȚII DE UTILIZARE
a) Casnice:

1. Până la 10 focuri inclusiv
2. Peste 10 focuri, scara bloc

b) Alte instalații de utilizare:
1. Simple 

_______________________ 2. Cnmplere_____________________________ 
RECEPȚII (CONTROL PE FAZĂ Șl PROBE DE PRESIUNE)

4.1. Extinderi conducte:
a) Pânâ la 100 m inclusiv
b) De la 100 ■ 400 m inclusiv
c) Peste 400 m

4.2. Branșamente
4.3. Instalații de reglare - măsurare:

a) Capacitate < 3000 mc/h
b) Capacitate > 3000 mc/h

4.4. Instalații utiliz. uz casnic:
a) Până la 10 focuri inclusiv
b] Peste 10 focuri, scara bloc

4.5. Instalații utiliz. industriale:
a) Simple

___________ b) Complexe_____________________________________ _ 
REZOLVAREA CERERILOR BENEFICIARILOR PRIVIND COMUNICĂRI DE DEBITE 
___________ DIN ARHIVĂ. CONTESTARE FACTURĂ, CALCULATIE GAZE 
CONSULTING PT. OBȚINERE APROBĂRI PT. REPARTIȚII $1 DEBITE 

ASISTENTA TEHNICĂ Rt. DIVERSE LUCRĂRI EDILITARE DIN 20NA 
CONDUCTELOR DE GAZE ÎN EXPLOATARE

EMITEREA DE INSTIINHRI SI NOMINALIZĂRI GAZE

TARIF ÎNCHIDERE ABONAMENT SAU REZILIERE ABONAMENT--------------
AUTORIZAREA SAU REAUIURIZAREIlNSTALATORinni AUlWZAII GA/.t:

a) Pentru autorizație grad I
b) Pentru autorizație grad II

___________ <| Pentru autorizație grad III__________________________________  
ASISTE» Ut AVIZAREA SAU OMOLOGAREA ARZĂTOARELOR DE GAZE 
TARIF PUNERE IN FUNCȚIUNE:
13.1. - Extindere * branșamente
13.2. - Stații de reglare - măsurare:

a) Capacitate < 3000 mc/h
b) Capacitate > 3000 mc/h

INTERVENȚII LA INSTALAȚIA DE UTILIZARE LA CEREREA BENEFICIARULUI PRIN INLO- 
____ CUIREA SAU SCHIMBAREA: ARZĂTOR, UȘĂ, DIUZĂ, ROBINET ETC. 

DESOHDEREA GAZELOR CA URMARE A SOLICITĂRII INSTALATORULUI AUTORIZAT: 
a) Punct ardere abonați casnici 
h) Punct ardere alți abonați 

nrammBnazEioiF ■ punct de ardere abonat 
DMHIDEREB GAZELOR ■ punct de ardere abonat

INONDERI Șl DESCHIDERI CA URMARE A NEPLĂȚI GAZELOR: - punct de ardere: 
- închidere
 • deschide^

VBNHIUM 31 REVIZII
-VERIFICĂRI ■ dimens. arzătorului

- până la 2 mc/h 
-2-10 mc/h
■ peste 10 mc/h 

REVIZII: - dimens. arzătorului
- până la 2 mc/h 
-2-10 mc/h
■ peste 10 mc/h

LUNGIMEA REȚELEI (ML)

NOTĂ - pl. fiecare punct de pe traseul rețelelor ce presupun rezolvări speciale se vor adăuga:

I) BRANȘAMENTE GAZE
c) NSTALAȚII DE UTILIZARE GAZE:

1. Instalație până la 10 focuri inclusiv
2. Instalație peste 10 focuri

d) STAȚII DE REGLARE - MĂSURARE 

(*) TeriMt or coațin TVA.

MII LEI

MII LEI 
MII LEI
MII LEI

49700

127700.

58100

12900
16000
19200
22300
25500
28700
31800
34900
66200
97200 

127900
1000 

900

600
900 

8700



• TELEVIZOARE COLOR • RADIOCASETOFOANE ȘI COMBINE MUZICALE* FRIGIDERE, CONGELATOARE, VITRINE ȘI COMBINE FRIGORIFICE 
• MAȘINI DE SPĂLAT* ARAGAZE CU 3,4 ȘI 5 OCHIURI •BOILERE ELECTRICE «VIDEO PLAYERE ȘI VIDEO RECORDERE 

•ASPIRATOARE* MIXERE ȘI ROBOȚI DE BUCĂTĂRIE «STORCĂTOARE DE FRUCTE «COVOARE ȘI MOCHETE... «ȘI MULTE ALTELE III

Calculatoare (PC) în orice configurație III PENTIUM 166,200,233,.... AMD, CYRIX,... 

Produse electronice si electrocasnice ale renumitelor firme
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S-a încheiat Salonul 
Editorilor Monedorene fi 

Târgul de Carte

(concert extraordinar]

Ziua a doua a salonului și 
târgului a fost rezervată aproape 
în exclusivitate editurilor din județ 
pentru a-și lansa noutățile 
editoriale. Ca niște gazde 
politicoase onoarea deschiderii 
celei de a doua zile au lăsat-o 
Editurii “Augusta" Timișoara, care 
se autodefinește ca fiind încă 
tânără și de aceea cărțile sale au 
în bună parte adresabilitate la 
tineret iar la Deva s-au bucurat de 
un deosebit succes printre 
jurnaliști. Editura timișoreană a 
prezentat volumele “Vremea 
hahalerelor”, de loan Marin 
Almăjan, “Colindăm Domnului 
bunu", de Emilia Comișel, “Seară 
bună-n șezătoare” de Eugen Gal 
și “Roma fără mine”, al poetului 
bucovinean Arcadie Opaiț. Tot din 
Timișoara, Editura “Excelsior” a 
descris participanților colecția 
“Cartea școlarului”, îngrijită de dr. 
Olimpia Berea, inclusă în 
programă și utilă prin aparatul 
critic de care dispune. “Eu, 
scriitorul - Liviu Malița” a fost alt 
moment al zilei dedicat 
musafirilor la a lll-a ediție a 
salonului.

Editura “Călăuza” a lansat trei 
volume: “Lacrimă de ambră” - 
Mariana Pândaru, “Scrisoare 
pentru alt tărâm” - Ioana Precup 
și “între iarnă și somn" - Nicolae 
Crepcia. “Intelcredo” a fost 
prezentă cu "Diagnosticul și 
evaluarea întreprinderii” - Adela 
Deaconu iar “Sigma Plus" cu 
“Dicționar de literatură pentru 
copii” - Grațian Ordean. “Emia” a 

lansat cărțile lui Constantin 
Cubleșan -’’Băieții cuminți”, 
Dumitru Hurubă - “Carte de 
colorat mintea” și Paulinei Popa 
- "Cântecul anotimpurilor”. 
Editura “Bibliofor” a venit în fața 
micilor cititori cu “Motanul 
încălțat” de Vladimir Pop 
Mărcanu și Liviu Stănilă, pentru 
care a organizat și premierea 
participanților la “Concursul 
copiilor talentați și cuminți", și, 
de asemenea, cu antologia de 
umor “Râsu' presei” a lui Horia 
Crișan. Editura “Destin" a 
prezentat ediția a I l-a , revizuită 
și adăugită, a “Legendelor 
strămoșești” a lui Gligor Hașa.

în programul zilei a mai 
figurat o întâlnire la Casa 
Corpului Didactic Deva cu 
redactori ai Editurii "Didactice și 
Pedagogice” București. De 
asemenea, editorii prezenți la 
târg s-au întâlnit cu difuzorii de 
carte “Mira Preș" Deva și 
“Unison Conserv” Hunedoara.

Timp de două zile Galeriile 
“Forma” Deva au găzduit o 
adevărată sărbătoare a cărții. 
Mai multe edituri din țară și din 
județ și-au etalat, în standuri 
bogate în titluri, ultimele apariții. 
Iar pasionații de lectură, 
oamenii dornici să se informeze 
au fost și ei numeroși și desigur 
așteaptă și următoarea ediție a 
Salonului Editurilor Hune- 
dorene și Târgului de Carte.

Viorica ROMAN

Teatrul de Estradă Deva a 
prezentat în premieră un con
cert extraordinar de arii și 
duete din oper ete celebre pe 
scena Casei de Cultură Deva. 
Invitați de onoat e în spectacol 
au fost Margareta Niculescu și 
Eugen Savopol, soliști ai 
Teatrului de Operetă “Ion 
Dacian" București, artistul 
emerit Ion Lucian și soția sa 
Paula Sorescu Lucian. Mai de 
aproape - în planul distanțelor 
dar și ai sufletului -au... venit 
în spectacol Ileana Zanche, 
spre a-i face pe spectatori să 
zâmbească, și Irina Soroiu, cu 
cântece de altădată și de 
petrecere.

Alături de invitați au 
evoluat soliștii de muzică 
ușoară LUiana Stroe și Florin 
Mureșan, corpul de balet al 
teatrului și Mihai Feier, care a 
fost și prezentator și dansator, 
a reușit și să descrețească 
frunțile cu glumele sale. De la 
deschidere și-a .salutat 
publicul cu “bună primăvara", 
salut ce se asorta mai curând 
cu decorul floral al scenei 
decât cu ceea ce ne-a adus 
acest anotimp, singura 
schimbare fiind după propria- 
i remarcă faptul că avem un 
premier cu mustață, căci 
guvernul e “aceeași Mărie cu 
altă... Văsălie”.

Voci plăcute și prezențe 
scenice agreabile Margareta 
Niculescu și Eugen Savopol și- 
au încântat ascultătorii cu 
foarte cunoscute și îndrăgite 
arii și duete din operete. Ion 
Lucian, pe lângă umoru-i bine 
cunoscut, a dovedit că are și 
talent la scris (și-a început 

^programul cu câteva 

"miniaturi" dintr-o carte în 
curs de apariție), este un 
foarte expresiv mim. La 
înălțime au fost și colegiilor 
de spectacol, inclusiv or
chestra dirijată de Ștefan 
Moțățăianu, iar din al
ternanța momentelor de 
muzică de operetă, cu 
muzică ușoară sau de 
petrecere, cu dans și cu 
umor a rezultat un spectacol 
de varietăți de calitate. El a 
fost realizat în regia artistică 
a tui Eugen Aron, sce
nografia - Mircea Rîbinschi 
și coregrafia - TicăHanea. La 
reușita lui a contribuit și 
compartimentul tehnic al 
teatrului format din Uie 
Șufană (lumini), loan 
Ciorogar (sunet), Rudolf 
Lenard (șef montator), Livia 
Muntea și Uie Omotă 
(ateliere).

Chiar dacă între muzica 
de operetă și cea ușoară 
există similitudini, pentru ca 
acest concert extraordinar 
să fie o reușită orchestra a 
trebuit să muncească mult. 
Ca de altfel toți interpreții 
care au apărut în spectacol 
cât și din spatele scenei, pe 
care spectatorii nu-i văd dar 
ale căror eforturi sunt 
vizibile. Păcat că publicul, în 
majoritate foarte tânăr, n-are 
educația unui asemenea gen 
de concerte, iar persoanele 
mature care ar fi știut să-l 
aprecieze au fost în 
proporție redusă. Mai este 
păcat și pentru că la Deva 
avem foarte rar ocazia să ne 
întâlnim cu opereta, iar când 
aceasta se ivește o ratăm.

Viorica ROMAN

După cum i-am mai informat 
pe cititorii ziarului nostru, ieri la 
Restaurantul Bulevard din Deva a 
avut loc o întâlnire a produ
cătorilor de carne de pasăre și 
ouă de la S.C. Avicola Mintia cu 
comercianții și marii consumatori 
de produse avicole din județul 
nostru.

Cu acest prilej au fost 
prezentate în cadrul unei expoziții 

Conferință de presă 
la Agenția de Protecție a Mediului 

Ieri, la Agenția de protecție a mediului din Deva a fost 
organizată o Conferință de presă la care au luat parte dna 
Georgeta Barabaș, director al agenției, și dl Ken Speakman din 
Anglia, reprezentant al Băncii Mondiale, ce se află în țara noastră 
în cadrul Programului de Combatere a Poluării Industriale. Vom 
reveni. (Cr. C.)

'Conferință județeană
Duminică, 3 mai a.c., la ora 10, la sala mare a Casei 

de cultură din Deva are loc conferința județeană a PSDR.
După cum ne-a informat dl Marius Surgent, 

președintele organizației județene, la conferință vor fi 
prezenți domnii Emil Putin, prim vicepreședinte al 
PSDR, și Alexandru Athanasiu, ministrul Muncii și 

yProtecției Sociale._____________ J

SC HAȚEGAN M.L 
COM SRL DEVA

str. IVI. Eminescu, nr. ~76
Distribuitor unic al SC PHOENIX SRL Ploiești 

Vinde prafuri pentru înghețată la preț avantajos.
De asemenea, produce și vinde: vale pentru 

înghețată (comete și pahare) și foi napolitană. 
Informații la tel. 054/230515 sau la sediul firmei.

12 sortimente de produse 
avicole de la abatorul propriu, 
precum și o serie de sortimente 
de preparate din carne de 
pasăre.

Scopul acestei reușite 
întâlniri a fost acela de a 
promova pe piața hunedoreană 
produsele de calitate și la 
prețuri accesibile ale unei firme 
ce se află în ascensiune. (N.T.)

a Ziar editat de
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