
' ÎN ZIARUL DE ASTĂZI: '
• „Tunelul” ar putea fi de fapt o fundătură

• Croitori - în haine ponosite • Nisipuri 
mișcătoare în reforma asistenței stomatologice
• Femina • Din țară, din lume • Situația locurilor

^de muncă vacante în județ________________

• Până la închiderea ediției, premierul nu 
căzuse. Și nici Guvernul său.

Ne puseserăm atâtea speranțe!

ÎN EDIȚIA DE MÂINE: 'l
• Sf. trei mari ierarhi Vasile, Grigore și 

loan • Mentalități - Dreptatea, onoarea și 
iubirea • Cea mai ridicată rată a 
criminalității din țară • Săptămâna viitoare 
la televiziunek_________________________ _>
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Așa cum anunțam în ziarul 
nostru de ieri, la Deva s-a 
desfășurat conferința de presă 
organizată de Uniunea jude
țeană a sindicatului Sanitas 
Hunedoara - Deva la care au 
participat Maria Popa - lider la 
Uniunea județeană "Sanitas”, 
Lucia Vintilă - prim-vicelider ăl 
U.j., lider al sindicatului din 
Spitalul județean Deva, Monica 
Kașler, președinte la Comisiei 
de revizie și control al U.j., 
Alexandru Bulacu - lider al 

sindicatului “Sanitas" al 
Spitalului orășenesc din 
Hațeg. Din partea Direcției 
Sanitare județene a participat 
asistentul șef, loan Stan, care 
a făcut o seamă de precizări, 
a dat răspunsuri la întrebările 
ziariștilor și reporterilor de la 
televiziune și radio.

Cristina CÎNDA 
__________ Sabin CERBU 

(Continuare în pag. 8)

Unitate sau dezbinare SETEA PENTRU PĂMÂNT' SE ACUT1ZEAZĂ

mai bine de un an,
Upartidul Unității Na

ționale Române este măcinat 
de convulsii interne. Tempera
mentalul și năbădăiosul 
Gheorghe Funar a intrat în 
conflict cu bunii săi prieteni 
loan Gavra și Valeriu Tabără, 
cu alți colegi de partid. Și 
numai. După înlocuirea lui 
Funar din funcția de pre
ședinte al partidului și ale
gerea lui Tabără în locul său, 
în PUNR au apărut două 
aripi... naționale române. GF 
nu s-a putut împăca cu gândul 
și cu voința majorității, și-a 
ascuțit criticile la adresa 
noului președinte al partidului, 
l-a făcut cu ou și cu oțet, cum 
se spune, la fiecare ocazie, 
văzându-se în scurt timp 
exclus din PUNR. Acuzațiile la 
adresa lui VT au continuat tot 
mai dur, s-a ajuns în instanță, 
iar aceasta a dat dreptate 
legii, stătutului PUNR, for

mai: mii conduse de Valeriu 
Taiyără.

Dâr Gheorghe Funar nu 
se lasă. La ziar ne-au parvenit 
în ultima vreme mai multe 
comunicate pe fax, de la 
București (Tabără) și Cluj- 
Napoca (Funar), în care cei 

doi se bălăcăresc reciproc și 
ne roagă să nu mai facem 
publice opțiunile unuia sau 
altuia, PUNR-ul autentic, legal 
fiind la Cluj-Napoca (Funar) și 
la București (Tabără). Le-am 
respectat dorința, însă nu ne 
putem reprima gândul și 
regretul că un partid sănătos, 
puternic, cel mai tare din 
Ardeal, se consumă în lupte 
intestine, din orgolii și inte
rese, în loc să-și orienteze 
eforturile conjugate ale 
Membrilor săi spre punerea în 
valoare și în spijinul elec
toratului său fidel deopotrivă 

doctrina politică și capa
citatea unor cadre de care 
dispune, spre binele general 
al națiunii române.

Am discutat de mai multe 
ori cu cei doi lideri peuneriști 
(unul fost și unul actual) la 
diferite manifestări orga
nizate în județul nostru și am 
putut constata la fiecare 
calități demne de respect, ca 
și particularități care-i dife
rențiază. N-am putut accepta 
însă calificativele josnice ale 
lui GF la adresa lui VT, 
verbiajul său sarcastic, dur, 
cu care îi apostrofează pe 
colegi, ca și pe adversari, 
aroganța și stilul său zefle
mitor, care nu dau deloc bine 
la imaginea unui conducător 
(pentru că GF este și 
primarul municipiului Cluj- 
Napoca).

Cum și VT este mândru 
și înțepat, ca orice moț - și 
poate faptul că este vecin de

Dumitru GHEONEA
(Contițiuare în pag. 2)

Pe măsură ce revine în 
actualitate o nouă campanie 
agricolă, cea din primăvara 
anului 1998, iar Legea 169/ 
1997 își face efectele în legă
tură cu modificarea și com
pletarea Legii 18/1991, în 
sensul că trebuie depuse în 
termen - respectiv până la 3 
aprilie a.c. - cererile în 
vederea reconstituirii dreptului 
de proprietate, iată că sunt tot 
mai numeroase semnalele 
prin care micii proprietari sau 
moștenitori își fac simțită mai 
acut setea pentru pământ, 
între cazurile ce ni s-au 
prezentat în ultima vreme se 
înscrie și cel al dlui Gheorghe 
Frenț din comuna Vețel, satul 
Leșnic, nr. 118.

în esență, petentul re
clamă o serie de dificultăți pe 
care le-a întâmpinat și cu care 
se confruntă în continuare 
pentru a putea intra în posesia 
suprafeței de 5,03 ha, teren - 
după cum susține - care îi 
revine ca moștenire, pe bază 
de testament, de la defunctul 
Ludovic Turcu. în acest sens - 
cum ne scrie dl Gh.F. - există 
și o sentință a justiției, 
respecțiy horărârea definitivă 
nr. 3680/1995. Din datele 
prezentate rezultă că de vină 
pentru neșoluționarea pro

blemelor legate de pământ ar 
fi comisia locală pentru apli
carea Legii 18/1991 (în 
special dl Andraș Buștea, care 
motivează că “nu are de unde 
să îi dea tot pământul 
solicitat”), cei de la Primăria 
comunei Vețel și de la 
OCAOTA Deva, care “nu vor 
să îl pună în posesie”.

Pornind de la cele re
clamate, am căutat să vedem

VHSI KR1J0RJ
unde se găsește adevărul. Din 
discuția purtată cu dl Viorel 
Josan, viceprimar, am reținut 
că Primăria nu se opune apli
cării unei hotărâri judecăto
rești, însă reclamantul nu de
ține acte valabile decât pentru 
o suprafață de aproape 3 ha 
din cele 5,03 revendicate.

Dna ing. Aurelia Davi- 
dovici, care s-a ocupat efectiv 
de măsurători din partea 
OCAOTA și cunoaște bine 
situația în cauză, ne-a spus că 
pentru reconstituirea dreptului 
de proprietate în satul Leșnic 
s-au luat în considerare datele 
dintr-un registru cadastral din 
1929 și dintr-un recensământ 

agricol din 1948. în cazul în 
speță dna Davidovici susține 
faptul că, într-adevăr, potrivit 
documentelor legale - ex
trase de CF ce le prezintă - 
reclamantului nu i se cuvine 
decât suprafața cu care a 
fost pus în posesie. în
curcătura pornește însă - 
cum ne-a spus interlocu
toarea - de la hotărârea in
stanței care nu a precizat 
unde sunt identificate par
celele de teren ce ar trebui 
să i se atribuie, acestea ne- 
regăsindu-se nici în rea
litate.

Punând cap la cap 
datele prezentate de către 
fiecare parte, firește că s-ar 
putea crede că fiecare are 
dreptatea sa. Șansa reală 
pentru ca dl Gh.F. să intre în 
posesia celor 5,03 ha pe 
care le revendică este 
aceea ca, în baza preve
derilor Legii 169/1997, să 
depună documente legale - 
extrase CF de preferință - 
pentru suprafața respectivă, 
numai așa putându-se 
identifica fiecare parcelă în 
teren, așa cum se cere în 
toate cazurile de acest gen.

Nicoiae TÎRCOB

O VORBĂ, UN ZIAR, 
O SACOȘĂ...

... mai scăpăm de griji, viața 
trece mai ușor, bucuriile mici 
devin și mai mici și mai rare.

Prea multe probleme răzbat 
ia suprafața ființei noastre și a 
ieșirii noastre în lume - printr-o 
haină purtată prea mult, printr- 
o privire care se pierde in goi, 
printr-un bec "roșiatic”pe care 
ii folosim acasă, ca să nu se 
învârtească contorul prea tare, 
printr-un calorifer desființat pe 
care nici “cuponul" nu mai 
ajunge să-i încălzească... De ce 
atâta ,,modestie”? Vom mai 
ajunge oare vreodată să mai 
privim și spre viitor?! Deo
camdată, greu de spus! (M.B.)

'noi REGLEMENTAR? 
ÎN OFICIEREA 
CĂSĂTORIILOR
De curând Comisia ju

ridică a Senatului a apro
bat modificările propuse 
de Guvern la Codul de 
procedură familială.

Modificările impun pre
zența a doi martori la 
oficierea unei căsătorii. De 
asemenea, proiectul pre
vede și necesitatea publi
cării anunțurilor de căsă
torie înaintea oficierii, 
astfel ca cei interesați să 
se poată opune. (V.N.)

f Ne-am cam obișnuit cu 
listele duble și subtile de 
privatizare aprobate și apoi 
contestate, care mai de care 
ascunzând interese obscure 
și tendințe dubioase. De acum 
sunt bine cunoscute atâtea 
cazuri concrete încât nu mai 
este necesar să mai facem 
vreo referire la ele.’

Cu privire la privatizare, 
proces care se găsește în 
derută și stagnare de o bună 
perioadă de timp, de când cu 
remanierile și retragerile 
guvernamentale, se părea că 

X1998 va debuta sub auspicii 

mai bune, mai ales dacă 
avem în vedere că s-a dat o 
Ordonanță de Urgență a 
Guvernului în acest sens, pe 
baza căreia de curând s-a 
obținut și votul de încredere al 
Parlamentului, într-o formă 
sau procedură mai mult sau 
mai puțin agreată de către 
parlamentari, în special de 
către cei din opoziție. Dar să 
trecem peste acest episod

Cu cioara vopsita
controversat și să revenim la 
oile noastre, adică la 
privatizare.

După cum afirma într-o 
recentă emisiune televizată 
președintele FPS, dl Sorin 
Dimitriu, ar urma ca în acest 
an să fie privatizată încă 2700 
de firme pentru care sunt 
făcute deja listele ce vor fi 
publicate în Monitorul Oficial, 
accentul punându-se pe uni

tățile mari și mijlocii. întrucât 
au devenit notorii deja unele 
cazuri de corupție și șpăgi, 
inclusiv prin FPS, acte care nu 
sunt negate nici de către dl 
președinte, mai marele aces
tei instituții a promis că va în
cerca să pună ordine în sis
tem. Răul cel mare, sau mai 
bine zis frâna pusă constau 
însă în interdicția stipulată prin 
lege, în conformitate cu care 

nici Curtea de Conturi și nici 
alt organism nu mai sunt abi
litate să controleze ce și cum 
se vinde din avuția națiunii, de 
parcă FPS ar fi singurul orga
nism tare și mare căruia îi 
aparțin de drept și de facto 
aceste firme, nimeni nemai- 
putând emite pretenții în 
legătură cu afacerile ce pot 
avea loc în procesul de 
privatizare. Dacă nimeni nu 

răspunde în fața nimănui 
asupra modului cum se face 
privatizarea, mai ales 
privind acel infailibil preț de 
piață, care, spunea preșe
dintele că poate fi și de un 
leu pentru o anume firmă, 
se înțelege câtă transpa
rență și “libertate de miș
care" există în procesul 
privatizării. Să nu mai amin
tim și faptul că potențialii 
investitori autohtoni se văd,

_____ Nicoiae TÎRCOB 
(Continuare în pag. 2)
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Unitate sau dezbinare în PUNR?
(Urmare din pag. 1)

sat cu victor Ciorbea, cum 
singur s-a exprimat, spune 
ceva din acest punct de vede
re -, el n-a lăsat nesancționate 
țepile veninoase cu care a fost 
atacat din interiorul partidului. 
De curând, Valeriu Tabără a 
mai curățat PUNR de doi gu
ralivi - deputatul Vasile Matei 
și senatorul Costică Ciurtin -, 
care-l secondează de 
aproape, în acțiunile sale, pe 
Gheorghe Funar. întrebat 
dacă prin aceste interminabile 
dispute și prin sancțiunile

APĂ RECE, NUMAI DACĂ PLOUĂ
De mai bine de o 

săptămână, locatarilor blo
cului B, situat pe strada 
MihaiEminescu din Deva, ie 
lipsește apa rece. în ciuda 
numeroaselor redamații, 
Dispeceratul de apă rece nu 
poate să facă altceva decât

/*

Față de articolul 
„Inspectoratul școlar va 
sesiza Parchetul - Greva 
japonează continuă”, apărut 
în ziarul „Cuvântul liber” din 
data de 22.01.1998, facem 
următoarele sublinieri:

Litigiul dintre S.C. „Cora
trans” S.A. Deva și In
spectoratul școlar județean 
Hunedoara a început în anul 
1991, timp în care ne-am 
judecat inclusiv la Curtea 
Supremă de Justiție, de 
două ori, obținând câștig de 
cauză. Hotărârile emise au 
fost legale și corecte, 
obținute pe baza probelor la 
dosar.

Acest lucru însă nu 
poate fi acceptat de către 
Inspectoratul școlar jude
țean Hunedoara și mai nou 
de Grupul școlar industrial 
Deva, în opinia cărora 
Justiția trebuie de acum 
încolo „să o ia pe calea cea 
bună”, în sensul că 
„hotărârile pe care le vor da 
(instanțele - nota noastră) 
vor „SATISFACE DOLE
ANȚELE NOASTRE”, atunci 
problemele se vor rezolva.”

-
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TVRI
6.00 România: ora 6 fix!

8.30 Sailor Moon (d.a/r) 9.00 
TVR Cluj-N. 10.05 TVR lași 
11.00 TVR Timișoara 12.05 
Pasiuni (s/r) 14.10 Cristal (s/ 
r) 15.30 Pompierii vă infor
mează! 15.45 Lege și fără
delege 16.00 Conviețuiri
17.10 Sailor Moon (d.a) 17.35 
Casă de piatră (s) 18.30 Ca
mera ascunsă 19.00 Sunset 
Beach 19.55 Doar o vorbă 
săț-i mai spun! 20.00 Jurnal, 
meteo, ed. specială, sport
21.15 Dr. Quinn (s, ep. 10)
22.15 Cu ochii’n 4 (anchetă)
23.10 Jurnalul de noapte 
23.55 Canary Wharf (s, ep. 99)

TVR 2
6.30 TVM. Telematinal 8.00 

^Euronews 8.30 Canary 

aplicate unor persoane im
portante din partid nu scade 
puterea PUNR, președintele 
Valeriu Tabără a răspuns cu 
siguranță că nu, că șase 
senatori și 17 deputați în 
parlamentul României sunt 
totuși o forță, însă cea mai 
mare forță este partidul însuși.

De bună seamă, este. 
Numai că, iată, disputele nu se 
sting, ci se întețesc, se amplifică. 
Mai mult, adepții lui Gheorghe 
Funar prevăd că la Conferința 

să ne informeze că în 
atribuțiile iui nu intră decât 
verificările rețelei până ia 
vana principală de ali
mentare a respectivului 
bloc. De acolo ... cum dă 
Dumnezeu! Și atunci ne 
întrebăm, de ce se mai

-'

Nu știu dacă d-nul in
spector șef Mos, căruia îi 
aparțin cuvintele de mai 
sus, s-a referit la influențe 
diverse, dar cert este că 
avem cunoștință de im
plicarea unor persoane cu 
funcții, cu rolul ca 
„Justiția” să o ia „pe calea 
cea bună”.

Promitem să aducem la 
cunoștința tuturor citi
torilor și să sancționăm 
„intervențiile” de acum 
încolo, pentru că ele există 
și sunt din nefericire 
extrem de grave pentru cei 
ce le promovează.

S.C. „Coratrans” S.A. 
nu dorește decât ca justiția 
să fie „oarbă” și să judece 
corect litigiile dintre noi, 
indiferent de părțile din 
dosar și presiunile din 
stradă.

Altfel, ne întoarcem 
înainte de 1989, sau chiar 
suntem!?

Cu deosebită stimă, 
Director generai S. C. 
Coratrans S.A. Deva, 

ing. Mircea BĂGĂIANU

Wharf (s/r) 8.55 Universul 
cunoașterii (r) 9.55 Medicina 
pentru toți (r) 11.30 D.a. 12.00 
Sunset Beach (s/r) 12.45 
Mag. sportiv 13.30 Dreptul la 
adevăr (r) 14.00 Emisiune în 
limba germană 15.10 Limbi 
străine. Spaniolă 15.35 Omer 
(d.a) 16.00 Micaela (s, ep. 
113)16.50 Tribuna partidelor 
parlamentare 17.00 Ceaiul de 
la ora 5... 19.10 Tenis Openul 
Australiei. Primul rezumat al 
zilei 20.20 Pasiuni (s, ep. 24) 
22.00 încredere (dramă 
Ungaria ’79) 23.40 Time Out 
(mag. sportiv)

ANT£NA I
7.30 Dragoste cu năbădăi' 

(s) 8.00 Sfântul (s/r) 9.00 Un 
câine cu imaginație (s) 9.40 
Doctor Bramwell - o femeie 
ambițioasă (s/r) 10.30
Recolta (f/r) 12.20 O iubire de 
neuitat (s) 14.00 Știrile 
amiezii 14.20 Sfântul (s) 
15.20 Un câine cu imaginație 

extraordinară convocată de 
ei la Alba lulia, în 14 martie 
a.c., PUNR se va rupe în 
două. Peste numai o zi, la 15 
martie, va avea loc o altă 
Convenție națională extra
ordinară, de data aceasta la 
București, fiind programată 
de Biroul Permanent al 
PUNR. Să se destrame un 
partid și speranțele unor oa
meni exact la opt ani de la 
înființarea PUNR - la 15 
martie 1990? Ar fi trist.

plătesc taxe comune? 
Poate pentru a susține pe 
scaunele ce le ocupă pe 
domnii irascibili de la 
Dispecerat. Aviz amato
rilor! (A.N.)

Cu cioara vopsită
(Urmare din pag. 1)

în condițiile impuse de noua 
lege a privatizării, blocați în 
intențiile lor, fiind lipsiți de 
capital, mai ales dacă este 
vorba și despre nevoia de a 
face neapărat și investiții în 
scopul retehnologizării fir
melor cumpărate. în sărăcia și 
lăcomia lor Guvernul și FPS 
au luat în anul trecut peste un 
miliard de dolari din priva
tizările făcute, care s-au dus 
probabil pe apa sâmbetei din 

\moment ce la retehnologizare

(s) 18.00 Cafea cu parfum de 
femeie (s) 19.00 Observator/ 
Din lumea afacerilor 19.45 
Un trecut perfect (thriller SF 
SUA 1996) 21.30 Știri 21.40 
Cronici paranormale (s, ep. 
21) 22.30 Milionarii de la 
miezul nopții

PRO IV
7.00 Ora 7, bună 

dimineața! 9.15 Tânăr și 
neliniștit (s/r) 10.00 Vărul din 
străinătate (s/r) 10.30
M.A.S.H. (5)11.00 Vocile (f/r) 
12.55 Știrile PRO *TV' 13.00 
Pro și Contra cu Octavian 
Paler (r) 14.30 Nemuritorul (s/ 
r) 15.15 Maria (s) 16.15 
Marimar (s, ep. 35) 17.00 
Știrile PRO TV 17.15 Tânăr și 
neliniștit (s) 18.00 Vărul din 
străinătate (s) 18.25 Știrile 
PRO TV 18.30 Riști și câștigi! 
(cs) 19.00 Roata norocului 
(cs) 19.30 Știrile PRO TV
20.15 Melrose Place (s, ep. 
60) 21.15 Doctor în Alaska (s,

v Tentativă de viol și 
perversiuni sexuale

Poliția orașului Petrila a 
.fost sesizată recent de Maria 
Rotaru din localitate că într-o 
noapte, în timp ce lipsea de la 
domiciliu, nepotul ei Cristi 
Vasile Clavac, de 23 de ani, tot 
din Petrila, a încercat să o 
violeze pe nepoata sa de 12 
ani. Individul a pătruns în casă 
prin forțarea unui geam. în 
urma cercetărilor s-a stabilit că 
acesta a amenințat fata cu un 
cuțit și a încercat să o violeze. 
El a fost prins a doua zi și 
prezentat parchetului, care a 
emis mandat de arestare 
pentru violare de domiciliu, 
tentativă de viol și perversiuni 
sexuale.

Compact discuri 
confiscate

Conform Legii 8/1996, la 
Simeria politia a ridicat în 
vederea confiscării compact 
discuri în valoare de 1.600.000 
de lei. Firma “Comturimesc” de 
la care s-au confiscat nu avea 
documente de proveniență 
pentru compact discurile cu 
pricina.

nu s-a prea întors nimic din 
valuta respectivă. La fel se va' 
întâmpla și cu ceea ce se va 
încasa pe firmele ce se vor 
privatiza în acest an, nu?

Referindu-se la același 
proces, adică la privatizare, dl 
Ciorbea afirma că în acest an 
vor fi privatizate 1200-1500 
firme, reprezentând 25 la sută 
din capitalul social al FPS. 
Cum se vede limpede, se 
umblă cu cioara vopsită în 
privința numărului firmelor și,

ep. 58) 22.05 Știrile PRO TV
22.15 Seinfeld (s, ep. 31) 
22.45 Știrile PRO TV 23.00 
întâlnire cu presa (talkshow)

• PRIMA IV 2
7.00 Flash - știri 7.30 

Pretutindeni cu tine (s/r) 8.30 
Frecver 1 radio 74,5 (s/r)
9.30 Contralovitura (s/r)
10.30 Celebri și bogați (s/r)
11.30 Starea de veghe 
(talkshow/r) 13.30 Elefăn- 
țelul (s, ep. 29) 14.00 Lumea 
lui Eric (s, ep. 22) 15.00 
Pretutindeni cu tine (s, ep. 
30) 16.00 Frecvența radio 
74,5 (s) 17.00 Prietenul 
nostru Jake (s) 17.30 Celebri 
și bogați (s, ep. 30) 18.30 
Lexic (cs) 19.00 Focus19: 
știri 19.30 Meșterul casei (s, 
ep. 30) 20.00 Atingerea înge
rilor (s, ep. 7) 21.00 Stafia lui 
Scotty (dramă SUA 1992) 
22.45 Zonă periculoasă (do) 
23.00 Focus 23: știri 23.30 
Starea de veghe (talkshow)

£ La volan fără 
permis

Mai multe persoane au 
fost depistate în ultima vreme 
la volanul unor autovehicule 
fără a avea permis de con
ducere. La Aninoasa Victor 
Văluțanu, losif Atila Baco, la 
Vulcan iar la Uricani, Mișu 
Butnăriță.

în schimb Ștefan Szel, 
șofer la S.C.”Hidrocon- 
strucția”SA Rîu Mare Retezat, 
a fost surprins în timp ce con
ducea un autovehicul ne- 
înscris în circulație și cu 
număr fals.

Corupătorii au 
fost prinși

în urma cercetărilor pri
vind violul reclamat de minora 
P.F. de 13 ani din Hunedoara, 
poliția i-a prins pe autori. Ei se 
numesc Ciprian Ghetel și 
Cristian Fotea și sunt 
cercetați pentru infracțiunea 
de corupție sexuală.

Rubrică realizată cu 
sprijinul I.P.j. Hunedoara

de ce nu, în special a capi
talului social, care denotă că 
accentul nu este pus pe 
firmele mari.

Rezultă, din cele prezen
tate, că agonia FPS, până 
să devină societate de in
vestiții, se prelungește, ser
virea reformei pe pâine 
prelungindu-se spre chinul și 
înfometarea populației, căreia 
trebuie să-i fie din ce în ce mai 
rău pentru a mai putea simți 
vreodată că îi este și bine, j

PRO TV - DEVA
06.00-06.45 Program 

comercial PRO TV Deva
06.45-07.00 Știri locale (r)
10 00-10.30 Program 

comercial PRO TV Deva
18.00-18.05 Știri pe scurt 
18.05-18.25 Oameni de 

milioane - realizator Cătălin 
Hosu

22.00-22.15 Știri locale

ANT£NA VD£VA
08.00-08.15 Știri (r) 
09.00-09.15 Interviul 

săptămânii (r)
09.15-09.30 Muzică, 

publicitate
17.00-17.45 Actualitatea 

(talk show)
17.45-18.00 Știri
19.30-19.45 Știri (r)
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□ Berbec
Fără ajutorul cuiva din 

familie nu reușiți să vă 
puneți în practică pla
nurile secrete. Dar aveți 
noroc cu o întâlnire 
romantică, ea vă înlătură 
aceste neplăceri.

Z> Taur
Vă veți liniști dacă în

cercați să discutați pro
blemele pe care le aveți cu 
partenerul de viață. 
Speculațiile pe care le 
intenționați nu vor avea 
rezultatele dorite.

3 Gemeni
E posibil să vă îndră

gostiți și să nu mai fiți 
atent la cheltuieli. O veste 
de pe alte meleaguri vă 
readuce în memorie o 
chestiune nerezolvată.

O Rac
Datorită bunului gust și 

inteligenței veți fi re
marcat. Soluțiile găsite 
problemelor de serviciu 
vă îmbunătățesc situația 
financiară dar și 
popularitatea.

O Leu
încă nu v-ați reglat con

turile cu vechiul partener 
dar vă căutați unul nou. 
Folosiți-vă inspirația în 
alegerea potrivită și fiți 
atent la tot ce faceți.

3 Fecioara
Dorința exagerată de 

câștig vă poate aduce 
pierderi considerabile. O 
plimbare cu persoana 
iubită vă relaxează, vă 
ajută să vedeți că există și 
alte lucruri importante.

O Balanța
Azi sunteți mai sensibil 

și mai înclinat sprd 
romantism. E posibilă o 
aventură care să vă bine- 
dispună pentru mult timp. 
Evitați indiscrețiile!

O Scorpion
La serviciu sunteți în 

temă cu tot ce se în
tâmplă. Și chiar dacă 
mulți nu vă recunosc me
ritele, veți afla niște infor
mații care vă vor folosi 
mai mult decât credeați.

3 Săgetător
Aveți predispoziție spre 

dialog și comunicare cu 
cei din jur. Inteligența și 
inspirația vă pot ajuta să 
luați cu brio un eventual 
examen. Evitați activitățile 
practice.

3 Capricorn
Vă tentează să aflați 

dedesubtul lucrurilor și ați 
putea descoperi ceva care 
nu v-ar fi deloc pe plac. O 
rudă apropiată vrea să vă 
dea bani. Feriți-vă de 
jocuri de noroc.

3 Vărsător
Faceți o mulțime de 

planuri cum să cheltuiți 
banii câștigați de par
tenerul de viață. Eve
nimentele iau însă o 
întorsătură neașteptată. 
Ponderați-vă gelozia ca să 
nu aveți neplăceri.

3 Pești
Partenerul de viață are 

nevoie de sprijinul dv. căci 
are probleme la serviciu. 
Nu-I refuzați oricât de 
ocupat ați fi. Precauție în 
legătură cu o afacere.
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PUitșujy LE DEVEII
' TUNELUL "An PUTEA FI DE FAPT0 FUNDATURA

Speram cu toții că anul 
1998 va aduce ceea ce ne do
rim, adică un trai mai bun, mai 
îndestulat, mai multă liniște și 
înțelegere. Din păcate, așa 
după cum a început, lucrurile 
nu se arată deloc "roz", ba dim
potrivă. Oamenii sunt sătui de 
bâlbâielile celor care ne con
duc, de disputele ințerminabile 
pentru ciolan, timp în care noi o 
ducem din ce în ce mai rău. 
Recentele creșteri de prețuri, 
cursul de schimb leu-dolar tot 
mai greu de ținut sub control, 
instabilitatea politică sunt mo
tive de îngrijorare și pentru 
cetățe'nii municipiului Deva. 
Ancheta pe care am realizat-o 
pe această temă încearcă să 
prezinte câteva dintre părerile 
acestora în privința respecti
velor probleme.
• Georgeta Buzatu, 
tehnician:

- Ne-am săturat domnule 
de incompetenții ăștia. Ei se tot 
ceartă și noi suferim. Puțin le 
pasă că nu avem cu ce să ne 
mai creștem copiii și că nu ne 
mai ajung banii nici pentru cele 
strict necesare. Toate parcă au 
luat-o razna. Cum a "sărit" dola
rul, cum toți comercianții au 
scumpit produsele. Și asta nu
mai din cauza celor care ne 
conduc.
• Marian Condurache, 
inginer:

- Eu cred că nu se rezolvă 
nimic cu această nouă șme-

NOTFINFORMAȚIIOPINII
Olar au intrat în

eclipsă 
semafoarele

Scriam cu ceva vreme în 
urmă că semafoarele de la in
tersecția din apropierea Restau
rantului "Astoria" nu mai func
ționează. După câteva zile, pro
babil ținând cont și de sesizarea 
noastră, cei care trebuiau să le 
repare le-au reparat. Acum, 
istoria se repetă. Semafoarele 
au "murit" din nou și iar nu se . 
găsește nimeni să le repare la 
timp. Tragem un nou semnal de 
alarmă în scris, nu luminos, că 
nu se poate și le recomandăm 
automobiliștilor să evite zona.

Nu de alta, dar circulația se 
desfășoară greoi și riscul unor 

cherie de majorare a T.V.A. Ei 
scad impozitele de la 60 la 40 
la sută, măsură de care benefi
ciază doar câțiva, însă Taxa pe 
Valoarea Adăugată o plătesc 
toți, într-un fel sau în altul. Pro
blema nu așa se rezolvă. Tre
buie să muncim mai mult cu 
toții, nu ca pe vremea comu-

Ancheta "Cuvântul liber"
nismului când știm bine cu toții 
cum se făcea.
• Elena Samuilă, elevă:

- Ne descurcăm foarte 
greu. Eu mai am doi frați și văd 
că părinții mei sunt tot mai 
strâmtorați în privința banilor. 
M-am gândit serios să-mi gă
sesc o slujbă cât de mică, chiar 
dacă în acest fel voi neglija 
învățătura. Prețurile au tot cres
cut și se pare că nu le poate 
pune nimeni barieră, deci tre
buie să ne descurcăm cum 
putem.
• Salomon Bătăran, 
agricultor:

- Am ridicat și noi prețurile 
la produsele agricole chiar da
că sunt aceleași pe care le 
vindeam și înainte. Dacă se 
scumpesc toate, am scumpit și 
noi, ce era să facem! Agricul
tura nu e un lucru ușor și, chiar 
și așa scumpite, produsele 
noastre nu se vând la adevă
rata lor valoare. Din păcate, 

accidente este destul de mare. 
A mai recepționat cineva 
semnalul?...

O Muzeul Satului
Hunedorean

în cadrul activităților de con
stituire, conservare și valori
ficare a patrimoniului muzeistic 
din județul nostru, Muzeul Civili
zației Dacice și Romane din 
Deva și-a propus inițierea de
mersurilor necesare pentru con
stituirea unui Muzeu al Satului 
Hunedorean. El va fi amplasat 
pe un teren de la ieșirea din 
Deva, vizavi de "Dacia Service", 
constituindu-se într-o zonă de 
cultură și agrement a muni
cipiului. Gospodăriile de aici vor 
fi funcționale, oferind vizitatorilor 
produse specifice zonelor din 

statul nu ne prea ajută, așa că 
facem și noi ceea ce fac cu 
toții.
• Alina Barbu, 
lucrător gestionar:

- Bineînțeles că lucrurile se 
scumpesc acum, mai ales du
pă majorarea T.V.A. Dacă furni
zorii ne livrează marfă scumpă, 

suntem nevoiți să o vindem la 
fel de scump sau mai scump. 
Este normal, nu? Altfel am da 
faliment. Desigur că și vânză
rile au mai scăzut în ultimul 
timp, fiindcă oamenii se limitea
ză" să cumpere doar ceea ce 
este strict necesar.
• loan Hotăranu, pensionar

- Nu știu ce să mai spun, 
l-am votat pe cei care sunt 
acum la putere, dar pe zi ce 
trece sunt tot mai dezgustat 
de prestația lor. Văd că toate 
merg spre rău, iar bine o să 
fie numai când cu aceeași 
sumă de bani vom cumpăra 
de la piață mai multe lucruri 
decât acum. Asta doar în ca
zul în care nu murim de foame 
până atunci.
• Maria Mireuță, șomeră:

- Mie mi-e teamă că tunelul 
de care tot vorbea dl Ciorbea 
este de fapt o fundătură. Cre
deam că în sfârșit vom trăi mai 
bine și când colo este tot mai 

care provin. De asemenea, aici 
se vor putea organiza spec
tacole și întruniri în aer liber, alte 
manifestări culturale.

O Depășiri de plan 
la... infracțiuni9
Dacă inflația este din ce în 

ce mai mare, de ce nu s-ar ma
nifesta și în ceea ce privește 
criminalitatea? Crește dolarul, 
crește sărăcia, crește și numă
rul infracțiunilor. Logic, nu-i 
așa? în Deva! pe parcursul anu
lui trecut, s-au înregistrat 1758 
delicte, din care 775 de natură 
judiciară, 612 de natură econo
mică, restul fiind de natură di
versă. în condițiile acestea nu te 
mai trage sufletul să te plimbi 
seara prin oraș. Riscul este 
prea mare. z

rău. Așa nu se mai poate și mie 
îmi este tare teamă că oamenii 
nu vor mai îndura prea mult 
timp situația asta. Căci ești 
dispus să faci sacrificii, dar să 
și știi pentru ce le faci. Eu am 
rămas șomeră, dar îmi dau 
seama că sacrificiul meu este 
în van. Nu mai am încotro să 
mă îndrept, iar speranța că 
întreprinderea la care lucram 
se va restructura și voi putea fi 
angajată din nou este doar un 
vis. Banii din compensări se 
termină, prețurile cresc întruna 
și zău că nu știu unde vom 
ajunge.
• Constantin Damian, 
muncitor:

- Este foarte greu. îmi vine 
să-mi iau lumea în cap și să 
plec din România. Din păcate 
am doi copii, iar mama lor a 
murit și nu-i pot lăsa doar cu 
bunicii, altfel de mult aș fi ple
cat. Nu știu ce să mai fac 
fiindcă toate se scumpesc. îmi 
cer copiii una, alta, dar nu pot 
să le cumpăr mai nimic. Mi se 
rupe sufletul când trebuie să 
le‘spun că nu le pot cumpăra 
o jucărie sau o cutie de 
bomboane fiindcă eu nu am 
bani destui nici pentru pâine. 
Și totuși, situația mea este 
oarecum bună comparativ cu 
a altora, care n-au serviciu, 
sunt disperați. Ți-e deja frică 
să mai ieși seara prin oraș, 
fiindcă nu știi cine îți poate da 
în cap să-ți fure banii.

Pagină realizată de
Adrian SĂLĂGEAN,

Andrei N/STOR

(f

"UMBRELE" AU
RĂMAS PE LOC

Că este cizmar,
bijutier sau fotograf 

destinul micului meseriaș 
prestator de servicii este 
impregnat, în acești ani de 
tranziție, cu serul caliciei. 
Croitorii nu fac nici ei ex
cepție. Ce diferență între 
luxul arbitrar ce înconjoară 
munca marilor creatori de 
modă universali ce își pre
zintă, cu fast, modelele 
vestimentare și "austerita

*

K ■

tea" lucioasă din atelierul de 
croitorie aparținând ATCOM 
Hunedoara-Deva. Dna Oli
via Kajtar, șefa de unitate, își 
aduce aminte de vremurile 
când în atelier lucrau peste 
20 de croitorese, comenzile 
copleșind pur și simplu pute
rea de muncă a coopera
toarelor. Astăzi în singura 
unitate de producție admi
nistrată direct de ATCOM 
este liniște. Lunar trec pra
gul croitoriei cel mult zece 
clienți. "Printre beneficiarii 
noștri întâlnim preponderent 

•persoane cu talii neconven
ționale care nu își găsesc în 
comerț haine de gata pe mă
sură. Se comandă pantaloni, 
costume, costume de damă, 
fuste sau veste", precizează 
dna Kajtar. "Inamicii" concu- 

^rențiali ai atelierului de croi

torie, identificați de interlo
cutoare, sunt magazinele ce 
vând haine second-hand din 
import. "Hainele vândute în 
aceste second-hand nu sunt 
mai ieftine ci infinit mai ief
tine în comparație cu ceea 
ce putem oferi noi ca preț, 
declară dna Kajtar. De e- 
xemplu de la second-hand 
un pantalon se poate cum
păra cu cca. 5000 de lei în 
timp ce la noi un pantalon, ce

i drept nou și făcut pe măsură, 
înmagazinează numai mano
peră de 40.000 de lei". Referi
tor la mașinile de croitorie cu 
care se lucrează, dna Kajtar 
consideră că n-ar fi rău-venită 
o împrospătare a dotărilor pe 
care s-a lucrat zeci de ani. Din 
păcate, pe fondul reculului de 
activitate speranțele de a se 
găsi resursele financiare ne
cesare unei investiții în acest 
sens sunt deșarte. Se merge 
pe ideea supraviețuirii, "balo
nul de oxigen" așteptat de cei 
de la croitoria ATCOM fiind o 
comandă mai importantă de 
haine militare din partea ar
matei. "Această comandă ne 
va permite păstrarea activității 
la parametrii corespunzători, 
asigurându-ne și niște venituri 
constante", a precizat în în
cheiere dna Kajtar.

-------------- ’-------------Promiteam în urmă cu două 
săptămâni în articolul "Umbre 
pe fața orașului" că vom atrage 
cu regularitate atenția celor în 
drept pentru a îndepărta "epa
vele" care se odihnesc pe unele 
străzi ale municipiului Deva. 
Este vorba despre ciudatele 
"apariții" care pe vremuri puteau 
fi numite automobile, dar care 
acum sunt doar niște mormane 
de fiare vechi, uitate de stăpânii 
lor pe străzile Elena Văcărescu, 
Vulcan și Minerului.

Semnalul nostru n-a fost 
receptat. Pasivitate, indiferență, 
nepăsare, rea voință?!

Vom reveni peste două săp
tămâni cu o nouă atenționare, în 
cazul în care lucrurile nu se vor 
schimba. Până atunci, alăturăm 
acestor rânduri și o dovadă foto
grafică.

f

Nisipuri mișcătoare in reforma asistenței stomatologice
O categorie aparte de cadre 

medicale a căror angrenare la 
noul sistem de asigurări de să
nătate n-a fost încă realizată 
este cea a medicului stomato
log. Reabilitarea activității sto
matologice presupune un pro
ces reformator specific derulat 
în interiorul reformei generale a 
sistemului sanitar românesc. 
Din păcate, actualitatea consa
cră ca modă duelul declarațiilor 
contradictorii care așezând ne
gația peste afirmație într-un 
iureș buimăcitor, lasă în ceață 
perspectivele imediate ale sto
matologiei. Bunăoară, dl prof, 
univ.dr. Dorin Bratu, președin
tele Comisiei de stomatologie, 
for suprem al acestei speciali
zări medicale, declara, în nume
le comisiei, că soluția optimă de 
reformă cuprinde privatizarea a 

70 ia sută din activitatea cabine
telor de profil din rețeaua publi
că. Propunerea Comisiei de 
stomatologie este ca privati
zarea să se facă prin licitație cu 
acordarea de prioritate pentru 
personalul medical din poli
clinicile stomatologice unde se 
face privatizarea. Se apreciază 
că prețul pe care stomatologul 
ar trebui să-l plătească pentru 
adjudecarea unui cabinet din 
actuala rețea de stat ar fi de 
cca. 3 milioane de lei. Venind în 
totală contradicție cu cele decla
rate de dl Bratu, viziunea noului 
ministru al sănătății, dl Ion 
Bruckner, stipulează necesita
tea păstrării în continuare a 
cabinetelor stomatologice de 
stat fie și numai pentru faptul că 
populația este'prea săracă pen
tru a suporta prețul integral al 

anumitor tratamente.
în tot acest hățiș de lumini 

și umbre încercăm să găsim o 
direcție probabilă pe care se va 
derula reforma sectorului de 
stomatologie. Interlocutor este 
dl dr. Voicu Sebeșan, medic 
primar stomatolog, șeful Policli
nicii Stomatologice Deva, coor
donatorul rețelei de stomato
logie publică a județului și con
ferențiar în cadrul Facultății de 
Medicină "V. Papilian" Sibiu.

Rep.: Die doctor, va Intra 
asistența stomatologică în 
noul sistem de asigurări de 
sănătate ce prinde contur a- 
cum în România?

V.S.: în bâza art. 11 (2) din 
Legea nr. 145/1997 privind asi
gurările sociale de sănătate, 
drepturile persoanelor asigurate 
se stabilesc conform contrac

tului cadru elaborat de Casa 
Națională de Asigurări de Sănă
tate și Colegiul Medicilor din 
România. Or, în contractul ca
dru este făcută precizarea că 
asiguratul va beneficia de ser
vicii de asistență stomatologică. 
Se prevede ca până la 16 ani 
pacientul să aibă gratuitate neli
mitată, între 16 și 20 de ani va 
beneficia de tratament gratuit 
de două ori pe an în timp ce 
adulții vor beneficia de gratui
tate o dată pe an.

Rep.: Accesul la stoma
tolog se va face prin medicul 
de familie sau direct?

V.S.: în stomatologie se va 
merge, probabil, pe aceeași 
formulă de asigurare din medi
cina primară generală. Fiecare 
pacient se va înscrie pe listele 
unui medic stomatolog, fie la 

cabinet de stat fie la particular. 
Se preconizează ca și stoma
tologii să fie plătiți funcție de 
numărul de pacienți și de numă
rul actelor stomatologice pres
tate. Va trebui, bineînțeles, pus 
la punct atât un sistem extrem 
de fin de evaluare a acestor 
acte medicale cât și un control 
eficient care să împiedice abu
zarea de pârghia stabilirii trata
mentelor pentru "umflarea" ne- 
'justificată a veniturilor.

Rep.: Cum comentați in
tenția de privatizare a 70 la 
sută din retăaua de stat a ca
binetelor stomatologice?

V.S.: După părerea mea, 
privatizarea și intrarea medi
cului stomatolog în angrenajul 
sistemului de asigurări de să
nătate ar trebui să decurgă 
simultan pentru a ne bucura de 

efecte benefice maxime. Priva
tizarea va genera probleme ca 
de altfel întregul proces refor
mator în sine. De exemplu, 
după adjudecarea dreptului de 
folosință a unui cabinet, me
dicul stomatolog va trebui să se 
gândească la alte investiții seri
oase care să-i poată permite 
cuantificarea individuală, pe 
cabinet, a consumului de ener
gie, de apă și așa mai departe. 
Or, acest lucru cere foarte mulți 
bani. După cum observați am 
folosit foarte mulți de "probabil." 
și "s-ar putea" laolaltă cu viito
rul în cele spuse. Adevărul e că 
situațiile nu sunt încă clarificate 
pentru medicul stomatolog. 
Sperăm ca acest lucru să nu 
persiste permițându-ne să re
venim cu precizări la obiect în 
scurt timp.
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f Cel mai dedicat A &â gc odihnească
mpacebibliotecar al

anului 1997

AsociațiaAnul trecut 
Bibliotecarilor din Bibliotecile 
Publice din România a inițiat 
premiul ABBPR pentru “cel 
mai dedicat bibliotecar al 
anului". Fiecare filială jude
țeană a asociației a trimis 
câte o nominalizare, însoțită 
de o succintă prezentare a 
activității celui propus.

Din'partea filialei hune- 
dorene a fost nominalizată 
dna Maria Razba de la 
Biblioteca Județeană "Ovid 
Densușianu" Deva. Dna 
Valeria Stoian, președinta 
Filialei Hunedoara a ABBPR 
și directoarea bibliotecii, apre
ciază că dna Razba merită 
premiul de un milion de lei 
întrucât a desfășurat, timp de 
34 de ani, cu pasiune și 
dăruire, o activitate bogată. 
Răspunzând de bibliografia 
locală a obținut rezultate cu 
care biblioteca se mândrește 
la nivel național. Este vorba 
despre fișele bibliografice ale 
celor 45 de scriitori hune- 
doreni, realizate în vederea 
unui “Dicționar al scriitorilor 
hunedoreni.”

Recent premiata biblio
tecară deveană este și rea
lizatoarea a numeroase bi
bliografii din ciclul “Perso
nalități hunedorene" (I. Budai- 
Deleanu, Nicolae Densu
șianu, Romul Munteanu, 
Mircea Sântimbreanu, Radu 
Ciobanu, Neculai Chirica, 
Eugen Evu, Petrișor Ciorobea 
ș.a.). De asemenea, a creat și 
dezvoltat instrumente colec
tive de informare, cum ar fi 
catalogul colectiv al cărților și 
periodicelor tehnico-științifice 
din bibliotecile județului. 
Activității ca specialist de 
bază al bibliotecii devene i se 
alătură colaborarea la publi
cațiile “Opinii culturale”, 

^Miorița" și ’Cuvântul liber.’

îngrijirea florilor' 
de interior

CA MEU A
Ca și Azalcea, această floare 

are nevoie de multă apă atât 
vara cât și iarna. Cantitatea de 
apă trebuie redusă după ter
minarea lăstăririi (iunie-iulie), 
pentru a se forma bobocii. 
Aceasta se compensează prin mai 
multe stropiri pe frunze în cursul 
unei zile. In cazul când pământul 
rămâne uscat, planta își pierde 
ușor frunzele și florile. Dău
nătoare sunt și oscilațiile mari de 
temperatură, uscăciunea prea 
mare a aerului sau mutarea 
bruscă a plantei în alt loc.

Cele mai potrivite încăperi 
pentru această plantă sunt cele 
reci, cu mult aer. La 2-3 ani, se 
transplantează în pământ nou (2- 
3 părți pământ de (elină, 2 părți 
turbă acidă și o parte nisip). 
Vara se scot pe terasă sau în 
grădină, dar la umbră. Se aplică 
atunci, repetat, îngrășăminte 
acide (sulfat de amoniu 3 g, 
superfosfat 1-2 g, sare potasică 1 
g la un litru de apă) și apă fără 
calcar.<________________ ✓

Pentru aceste preo
cupări, care răspund crite
riilor concursului - parti
ciparea activă la promo
varea imaginii bibliotecii 
publice, fidelitatea față de 
profesie, interesul pentru 
perfecționarea profesională 
și pentru statutul biblio
tecarului în societate - i s-a 
atribuit acest prim premiu 
dnei Razba. Recunoașterea 
dumneaei ca cel mai bun 
bibliotecar al anului 1997 pe 
țară în mod firesc i-a 
bucurat și pe colegii din 
filiala județului nostru.

"Mă bucur - mărturisea 
posesoarea premiului - că 
asociația bibliotecarilor s-a 
gândit ca o dată pe an cel 
puțin să facă o apreciere a 
activității unor membri ai 
săi. Și de ce să spun că nu 
mă bucur și pentru că printr- 
o selecție a colegilor din 
țară am câștigat eu acest 
concurs? Dar cred că e un 
câștig și pentru Biblioteca 
Județeană "Ovid Densu- 
șianu1. Deva, unde este un 
colectiv bun. Apreciindu-se 
activitatea mea consider că 
s-a apreciat și cea a 
bibliotecii noastre, care în 
ultimii ani a făcut niște pași, 
mai ales pe linia infor
matizării, lucru remarcat pe 
plan național.

Fac parte dintr-un 
colectiv de redactare a unei 
lucrări de bibliografie locală. 
E bine ca experiența biblio
tecarilor cu vechime să 
poată fi transmisă pentru că 
prea puțin s-a scris pe linia 
metodologiei activității de 
bibliotecă. Dorința mea este 
ca până la terminarea 
activității mele să se poată 
realiza'dicționarul perso
nalităților. M-ar bucura 
acest lucru chiar mai mult 
decât acest premiu. Dar ar fi 
necesară în acest scop o 
sponsorizare, căci fondurile 
noastre sunt insuficiente.”

Când profesia este mai 
mult decât o obligație 
cotidiană, o meserie de 
rutină, firește că rezultatele 
apar și ele sunt re
cunoscute. Iar obținerea 
unui premiu dă satisfacția 
celui căruia i se recunosc 
meritele, are o mare valoare 
emoțională pentru o 
persoană care a pus suflet 
în munca sa.

Viorica ROMAN

■ Sos ceapă.
Cantități: 600 g ceapă, 250g 
smântână, 40 ml oțet de 9 
grade, 25 g făină, sare. Se 
curăță, se spală, se dă pe 
râzătoare și se pune la fiert în 
oțet subțiat cu apă pentru 10 
minute. Șe adaugă smântână 
amestecată cu'o lingură de 
făină și se fierbe până ce sosul 
dobândește consistența nece
sară, când se potrivește de 
sare. Sosul e potrivit la rasoluri 
dar mai ales la pește.

I Borș de fasole albă. 
Cantități: 300 g fasole aibă, 
150 g morcovi, 50 g pătrunjel, 
100 g țelină, 100 g ceapă, 100 
g fidea, 50 g bulion, 15 g 
usturoi, 1 I borș, 150 g costiță 
afumată, cimbru, verdeață, 
sare. Se fierbe fasolea în 3-4 
ape. în ultima apă se pune 
ceapa, zarzavatul tăiat, ustu
roiul tocat, cimbrul și sarea. 
După 20 de minute se pune și 
fideaua, apoi costița tăiată și 
prăjită câteva minute. Borșul se 
fierbe separat, se amestecă cu 
bulionul și se pun în ciorbă. 
După 10 minute este gata. La

Z*o femeie încă tânără 
și parcă însuși Tim
pul s-ar fi oprit pe chipul ei 

care nu mai suferă nici o 
schimbare, nu e nici tânăr, 
nici bătrân, e atât de imobil 
și inexpresiv...

Chipul alb, palid, ochii 
pierduți undeva în adân

curi, privind parcă mereu 
undeva dincolo de lumea 
reală, spre o aită lume para
lelă, o lume a fantomelor 
sau a amintirilor. Totul, 
întreaga ei ființă fiind parcă 
încadrată de negrul haine
lor pe care le poartă de mai 
bine de cinci ani. Nu poți 
să-i dai o vârstă anume, 
pare tânără dar îi lipsește 
lumina chipului ce o gă
sești ia femeia încă tânără, 
și nu e nici bătrână pentru 
că pielea nu-i este ridată și 
ofilită. Tot ce poți să spui 
despre ea se rezumă ia o 
etichetă: “femeie îndoliată". 
Și într-adevăr ea nu poartă 
doliu sau nu îi poartă doar, 
ci este însuși Doliul. Când 
soțul ei a plecat în lumea 
umbrelor și a locurilor de

AC! |
Bunica.

servit se adaugă verdeața 
tocată mărunt.

■ Mâncare de cartofi 
cu măsline. Cantități: 1 kg 
cartofi, 150 g ceapă, 75 ml 
ulei, 100 g bulion, 200 g măs
line, cimbru, sare. Ceapa se 
toacă mărunt și se călește în 
ulei. Se stinge cu bulion des
făcut în apă caldă, se adaugă 
cartofii tăiați sferturi, cimbrul 
și măslinele, care au fost 
fierte separat 45 de minute. 
Se potrivește de sare și’ se 
fierbe sub capac până sunt 
gata cartofii.

I Pui la ceaun. Can
tități: 1 kg de carne de pui, 
400 ml ulei, usturoi, sare. 
Puiul curățat se sărează și se 
pune la prăjit într-un ceaun cu 
ulei fierbinte. Se lasă până se 
rumenește. Se consumă cu 
mujdei (usturoiul se răzuiește 
cu vârful cuțitului pe un tocă
tor de lemn; se freacă apoi cu 
ulei până devine o pastă albă; 
se potrivește de sare, se adau
gă oțet sau vin acrișor și puțină 
apă, facultativ smântână). 

iumină și verdeață, în 
viața veșnică, a plecat și o 
parte din sufletul ei lăsând 
aici trupul viu precum o 
adevărată fantomă între 
oameni. A rămas îndo
liată, pierdută pentru cei 
din jur, în derivă precum o 
na vă părăsită de toți și 
lăsată să plutească pe 
mările lumii în bătaia vân
turilor și valurilor...

O văd de ani și ani, nu 
o cunosc personal dar 
i-am aflat povestea, 
pentru mine e Doamna în 
negru, și-mi spun mereu 
că într-o zi o voi opri și o 
voi ruga să-mi acorde o 
oră din viața ei.

La noi în sat bătrânele 
spun că e păcat să porți 
doliu după un an de ia 
moartea celui drag pentru 
că nu iași să i se odih
nească sufletul în pace. 
Nu-i iași nici să piece între 
cei morți și nici tu nu re vii 
între cei vii.

-”E păcat mare pentru 
suflet" - așa zic bătrânele 
satului meu.

- “Nu e sănătos pentru 
echilibrul psihosomatic " 
- spun medicii.

Dar Doamna îndoliată 
oare ce spune ?

ina DELEANU

• Stafidele, înainte de a fi puse în chec sau în 
cozonac, după ce s-au scurs de apă sau de rom, se trec 
prin făină pentru a nu se lăsa la fund; tot prin făină se 
trec și bucățelele de rahat.

• în general, la prăjituri se adaugă puțină sare, care 
accentuează gustul de dulce.'

• Untul poate fi înlocuit cu margarină, fără a 
deprecia calitatea prăjiturilor; formele însă trebuie unse 
întotdeauna cu unt pentru o aromă plăcută a prăjiturii 
coapte.

• Când la un aluat dospit nu avem drojdie 
suficientă, se poate adăuga o linguriță de bicarbonat 
dizolvat în zeamă de lămâie.

• Prăjiturile (cele mai multe) se scot din forme 
înainte de a se răci, dar se taie când sunt aproape reci.

• Bicarbonatul sau praful de copt folosit la prăjituri 
este bine să fie dizolvat în rom, zeamă de lămâie sau 
lapte.

• Dacă au rămas unul sau mai multe albușuri de la 
I I prepararea maionezei, se bat spumă, se adaugă o

Bunica. I ' linguriță de gem (sau de zahăr amestecat cu o lingură de
Foto: Anton SOCACi I I cacao) și se așază la gheață; vom obține o înghețată bună.
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ADECVATE

Balanța. Pentru aceste 
firi aparte se potrivește un 
dar ales cu fantezie, ca de 
pildă un tablou modernist 
deosebit. Un articol de 
îmbrăcăminte trebuie să fie 
dintr-un material deosebit și 
să fie util. Dezinteresate de 
aspectul practic, balanțele 
apreciază un talisman, un 
obiect modern, unic și 
valoros.

Scorpionul vrea ceva 
necesar în viața cotidiană. Un 
lucru pentru casă, un radio- 
telefon, un sfeșnic sau ceva 
artizanal îi produce bucurie. 
Femeile sunt atrase de 
obiecte din piele, de uz casnic 
ori bijuterii nu atât de scumpe 
cât mai ales frumoase.

ACEEAȘI BUNA 
ÎNȚELEGERE...

I

Există momente în viață, 
cum sunt sărbătorile mari, în 
care familia simte nevoia să fie 
laolaltă, să treacă pragul dintre 
ani alături, așa cum este 
tradiția. Dar sunt și persoane 
care nu pot'respecta acest 
frumos și sănătos obicei. Spre 
exemplu, unii dintre cei care 
lucrează în alimentația publică, 
în localuri unde se organi
zează petreceri și trebuie ca în 
acele momente festive să con
tribuie cu întreaga lor dispo
nibilitate la crearea condițiilor 
excelente pentru ca oaspeții lor 
să se simtă bine. Dna Voichița 
Pavelean este responsabila 
restaurantului "Rapid", situat în 
gara Deva. în virtutea 
meseriei, este obișnuită să fie 
la slujbă în nopțile dintre ani, 
așa cum a fost și la Revelionul 
’98. Pentru ca ambianța să fie
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Săgetător. îl puteți cuceri 
cu o cămașă frumoasă, un 
obiect legat de hobiul său, o 
bijuterie de valoare. Cadoul 
trebuie ales în funcție de 
valoare nu de volum. Dacă nu 
știți ce să alegeți, puteți să vă 
opriți la o vază ori un serviciu 

. de cristal.

Capricorn. Fire practică, 
cu simțul umorului, nativul din 
capricorn apreciază un lucru 
util în viața de zi cu zi; o 
servietă cu multe fermoare, o 
fustă sau un pantalon de 
piele, o agendă cu informație 
bogată, o carte rară - sunt tot 
atâtea cadouri primite cu drag 
de el. 

cea dorită, pentru ca țotul 
să fie ireproșabil, s-a aflat în 
mijlocul colectivului pe care- 
I conduce, al invitaților. La 
miezul nopții, când pendula 
s-a oprit o clipă la ora zero, 
gândul ei a zburat spre cei 
dragi ai casei. "Doar a doua 
zi ne-am întâlnit cu toții 
acasă și am sărbătorit așa 
cum se cuvine" - spunea. 
Doar zăpada, care să dea 
mai multă feerie nopții, a 
lipsit. Și-a dorit atunci, 
împreună cu soțul, aceeași 
bună înțelegere și sănătate, 
au mulțumit bunului 
Dumnezeu că au trecut cu 
bine peste toate. Pentru 
fiica lor, Luminița, un an mai 
bun, "să-și termine cu brio 
facultatea și să-și găsească 
un post în apropierea 
casei.”
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Vărsător. Parfumurile, 
inelele, velurul, cosmetica 
de lux îl încântă. Este recu
noscător și pentru simplul 
fapt că cineva se gândește 
la el, gestul contând tot atât 
de mult cât și un dar 
scump. Apreciază ceva 
decorativ sau chiar con
fecționat de dv pentru el.

Peștii sunt amatori de 
șic, ținând minte orice gest 
de atenție sau de ne
glijență. Un cadou frumos, 
scump, modern și, dacă se 
poate, extravagant - va fi 
remarcat de pești. Dacă nu 
aveți bani îi puteți oferi o 
casetă cu un film romantic. 
Și nu uitați de flori.
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COMISIA EUROPEANĂ A ELABORAT 0 PROGNOZĂ 
MODERAT - OPTIMISTĂ PENTRU ECONOMIA ROMÂNĂ

' Certificate de depozit cu 
o dobândă de 75%

V_______________________________________________ .________________________________________________________ /

In România, politica mone
tară și fiscală restrictivă și mult 
amânatele reforme structurale 
în plan economic au avut un 
efect negativ vizibil asupra 
activității economice, comen
tează revista "Dialog Euro
pean". După o scădere a creș
terii economice, în termeni 
PIB, de la 4,1 % la minus 3% 
în 1997, prognozele Comisiei 
Europene indică, totuși, o a- 
meliorare pentru România, 
urmând să se atingă o creș
tere pozitivă de 2,2% în 1998 
și 4,4% în 1999.

Potrivit unei prognoze eco
nomice a Comisiei Europene, 
din toamna lui 1997, PIB-ul 
României din 1997 a repre
zentat zece procente din totalul 
înregistrat de cele 10 state din 
regiune, candidate pentru ade
rarea la Uniunea Europeană, 
fiind devansată de Polonia cu o 
contribuție procentuală de 
40%, Cehia cu 15 % și Ungaria

Limitări în furnizarea gazelor către agenții 
economici rău-platnici
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Pentru a compensa scă
derea presiunii înregistrată la 
intrarea gazelor naturale din 
import, Romgaz va aplica, în 
următoarele zile, limitări în furni
zările către agenții economici 

| rău-platnici sau care consumă
■ peste cotele alocate, a declarat 
' agenției MEDIAFAX Gheorghe 
| Ștefan, director adjunct la Dis-
■ peceratul Național Romgaz.
* "La intrarea în țară, în punc-

_ 

cu 14 %. Slovacia a contribuit 
la PIB-ul total al candidatelor la 
UE din Europa de Est cu șase 
procente, la fel Slovenia, Bul
garia cu 3%, în timp ce țările 
baltice ocupă ultimele locuri - 
Lituania cu 3%, Letonia cu 2% 
și Estonia cu1%.

După o descreștere la 
3,8% în 1996,'Se anticipează 
că creșterea economică în 
statele candidate va scădea și 
mai mult, înregistrând 3,25% 
în 1997. Deși descreșterea 
inițială din 1996 a fost, în prin
cipal, consecința creșterii mai 
lente din UE, motivele rezul
tatelor mediocre din 1997 sunt 
mai legate de problemele din 
anumitele țări din regiune, a- 
preciază sursa citată. Totuși, 
prognozele arată că, excep
tând Slovacia și Polonia, cele
lalte țări candidate vor cunoaș
te, în 1998 și 1999, perioade 
de îmbunățătire a dezvoltării 
economice, ca rezultat al co

tul Isaccea, debitul gazelor im
portate se situează la valori 
normale, însă presiunea a scă
zut de la 35 bari la 23 bari. Sta
ția a apărut atât din cauza tem
peraturilor scăzute care se înre
gistrează, cât și a spăderii livră
rilor din Ucraina", a precizat 
Ștefan.

Pentru protecția populației, 
Romgaz a redus livrările către 
combinatul chimic Azomureș, 

rectării corespunzătoare a po
liticii, al anticipatei accelerări a 
activității economice în UE și 
al integrării continue în Uniune 
a țărilor asociate.

România și Bulgaria s-au 
confruntat cu mari dezechilibre 
în economiile lor, fapt ce a creat 
probleme cursurilor de schimb, 
a dus la accelerarea inflației și 
chiar la hiperinflație în Bulgaria. 
De la 125% în 1997, inflația va 
scădea în România la 30% în 
1998 și la 20% în 1999, arăta 
prognoza Comisiei Europene.

Conform așeptărilor, si
tuația balanțelor comerciale 
înregistrate de economiile ce
lor 10 state candidate la UE 
din Estul Europei a continuat 
să se deterioreze în 1997, iar 
singurele țări în care se anti
cipează o îmbunătățire consi
derabilă sunt Slovacia, Bulga
ria și România, pe fondul unei 
înrăutățiri a deficitului comer
cial total al celor 10 candidate,

de la 113.000 metri cubi pe oră 
la 75.000 metri cubi pe oră, iar 
la combinatul de la Turnu Măgu
rele de la 25.000 metri cubi pe 
oră la 12.000 metri cubi pe oră. 
"Intenționăm astfel să asigurăm 
consumul populației în zona 
Brașov, pe Valea Prahovei și în 
zona orașelor Pitești și Bucu
rești. Chiar dacă presiunea în 
magistrale a scăzut, alimen
tarea cu gaze a localităților se 

care va crește de la 7,7% din 
PIB, în 1996, la 9% în 1997. 
Ameliorarea din Bulgaria și 
România se datorează refor
melor economice structurale 
care limitează cererea internă, 
deci și importurile, în timp ce, 
pentru Slovacia, explicația 
principală este că unii factori 
temporari, care au dus la creș
terea importurilor în 1996, nu 
s-au repetat în 1997. Conform 
prognozei, deficitul comercial 
va scădea, pentru România, 
de la 5,5% din PIB în 1997, la 
4,4% în 1998 și la 3,1% în 
1999. Pentru toți cei zece can
didați, deși va crește cererea 
de exporturi iar posibilitățile de 
export vor spori și ele, balanța 
comercială generală nu se va 
îmbunătăți probabil, în mod 
semnificativ, deoarece o ce
rere finală puternică și conti
nuă va genera o creștere sus
ținută a importurilor, conchide 
sursa citată.

♦ ♦
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efectuează în regim normal", a 
adăugat Gheorghe Ștefan.

Romgaz nu a înregistrat 
probleme deosebite în timpul 
viscolului de săptămâna trecută.

"Restricțiile anunțate urmă
resc disciplinarea agenților eco
nomici, pentru încadrarea con
sumurilor în nivelele contrac
tuale stabilite și efectuarea la 
timp a plăților", a încheiat direc
torul. i 

y

Ministerul Finanțelor va 
lansa, la sfârșitul lunii ianua
rie, certificate de depozit cu 
dobânda de 75% pe an, 
pentru populație, a declarat 
lonuț Costea, secretar de 
stat la Ministerul Finanțelor. 
Valoarea unui certificat de 
depozit cu dobândă al sta
tului va fi de un milion de lei, 
iar scadența este la 91 de 
zile. "Emisiunea se va face 
în două tranșe egale, care 
vor fi lansate la 29 ianuarie 
și 3 februarie, în valoare de 
50 miliarde lei fiecare", a 
spus Costea. Certificatele 
vor fi vândute prin interme
diul CEC.

Oxford, vechi centru universitar britanic, ale cărui prime 
colegii au fost înființate în secolul XI

Foto: Atita KURTA-OPREAN

Ministrul Finanțelor nu in
tenționează să impoziteze 
dobânda acestor certificate.

Secretarul de stat consi
deră că dobânda de 75% este 
atractivă, în raport cu dobân
zile oferite de către băncile 
comerciale. El afirma că, în 
urma lansării acestor certi
ficate, dobânzile oferite de 
bănci la depozitele populației s- 
ar putea să crească. "Urmărim 
că dobânda pentru certificate 
să fie real pozitivă, astfel încât 
să depășească rata inflației", a 
precizat secretarul de stat.

Ministrul Finanțelor a mai 
lansat titluri de stat pentru 
populație în anul 1993.

La Bagdad a început construcția
*

Reducerea drastică a numărului de 
specializări în învățământul superior

Consiliul Național-de Eva
luare Academică și Acreditare 
(CNEAA) a propus reducerea 
numărului de specializări din 
învățământul superior, cu aproa
pe 200, cele mai afectate profi
luri fiind cele economice, socia
le, științe exacte și științe ingi
nerești.

Președintele CNEAA, loan 
Mihăilescu, a declarat presei 
după terminarea ședinței Con
siliului, că propunerea va fi ana
lizată de Ministerul Educației 
Naționale, iar proiectul final al 
nomenclatorului specializărilor 
va fi supus validării Consiliului 
Național al Rectorilor.

V., .. ■ —

LOGD-UL MĂM taREGISTKATE DIJMA A TOST

în ședința de luni, CNEAA 
a propus pentru autorizare trei 
specializări noi, la colegiile 
Managementul prelucrării și 
valorificării produselor agroali- 
mentare și Management și afa
ceri în agricultură, din Călărași 
(filiale ale Universității Agrono
mice București) și speciali
zarea Tehnologie de laborator 
asistată pe calculator, din ca
drul Universității Babeș Bolyai 
din Cluj.

în urma controalelor efec
tuate, Consiliul a decis menți
nerea autorizației de funcționare 
pentru 22 de specializări și men
ținerea acreditării a 12 unități. 

CNEAA a mai propus neauto- 
rizarea specializării Drept, de la 
Universitatea Tudor Vladimi- 
rescu din Craiova și Univer
sitatea Tomis din Constanța.

Referindu-se la situația fa
cultăților particulare de medi
cină, președintele Mihănescu a 
afirmat că membrii comisiei de 
specialitate a CNEAA nu au 
reușit, încă, să facă vizite la 
unitățile ce au depus dosar pen
tru autorizare. Mihăilescu nu a 
avansat o dată la care Consiliul 
poate face public rezultatul con
troalelor, dar a precizat că, până 
la 1 aprilie a.c., se va ști care 
este situația acestor unități.

Moscheii Saddam LMSAT LA LOHIDAA
Lucrările de construcție la 

moscheea Saddam Hussein, 
"cea mai înaltă" construcție de 
acest tip din lume, evaluată la 
câteva milioane de dolari, au 
început duminică la Bagdad, 
a anunțat televiziunea irakia
nă, citată de AFP. Televiziu
nea oficială a arătat imaginile 
unei coloane aflate pe punctul 
de a fi ridicată într-un peri
metru situat în apropierea 
malurilor Tigrului, care traver
sează capitala irakiană.

Moscheea va fi încon
jurată de un lac artificial și va 
fi ridicată pe amplasamentul 
unui fost aeroport bombar
dat în timpul războiului din 
Golf, în 1991. Potrivit televi
ziunii irakiene, care nu a 
precizat însă care vor fi cos
turile construcției, edificiul va 
putea adăposti peste 45.000 
de persoană. Suprafața tota
lă a moscheii va fi. de 
955.250 de metri pătrați, cu
pola va avea 150 de metri 

înălțime și un diametru de 
200 de metri, iar patru din 
cele opt minarete proiectate 
vor avea, în total, o înălțime 
de peste 200 de metri.

Această "Mare Mos
chee a Bagdadului", care 
va purta de fapt numele 
președintelui Saddam Hu
ssein, urmează să fie mai 
înaltă decât moscheea 
Hassan II din Casablanca, 
în Maroc, care atinge o î- 
nălțime de 200 de metri.

........- -------- ---------------------- - — — - y

Logo-ul oficial destinat 
să protejeze numele prințe
sei Diana de orice exploa
tare comercială abuzivă a 
fost dezvăluit de coordona
torii Fondului Diana, care 
grupează asociațiile carita
bile pe care le-a patronat 
cândva prințesa, informează 
AFP.

Logo-ul este constituit de 
semnătura prințesei "Diana", 
scrisă cu cerneală purpurie, 
una dintre culorile favorite 

ale sale și a fost aprobat de 
prinții William și Harry și de 
familia Spencer. Logo-ul va 
permite identificarea obiec
telor și manifestărilor apro
bate de fond.

în zilele care au urmat 
morții prințesei, petrecută pe 
31 august, o întreagă indus
trie de obiecte-suvenir s-a 
dezvoltat anarhic, fără ca 
principalii beneficiari ai su
melor încasate să fie repre
zentanții Fondului Diana.

"Marca a fost înregistrată 
și constituie proprietate inte
lectuală ale cărei drepturi 
aparțin patrimoniului prințe
sei", au precizat coordona
torii Fondului, care au adău
gat că "publicul poate fi sigur 
că de sumele rezultate din 
vânzarea obiectelor purtând 
această marcă va beneficia 

• numai Fondul Diana".

MEDIAFAX
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ANIVERSARI

• Cu ocazia zilei de naștere 
pentru Draghina Brădean din 
comuna Bucureșci, "La mulți 
ani!", multă sănătate, fericire și 
îndeplinirea tuturor dorințelor, 
din partea fiului llarie Octavian 
Doț. (0311)

VANZARI 
CUMPĂRĂRI

• Vând teren intravilan, 20 ari, 
Dobrațel. 713703 (0413)

• Vând casă și grădină în 
Sîntandrei. Tel. 092355187 
(40187)

• Vând casă și un ha pământ 
în Vălișoara. Tel. 624069 
(40203)

• Vând apartament 3 camere, 
ideal privatizare. Simeria, 
informații tel. 261878 (40204)

• Vând casă, anexe, pământ, 
spațiu amenajat privatizare, 
satul Boz, nr.6. Tel. 620702 
(92426)

• Vând casă, Orăștie, str. 
Căstăului, nr. 9A. Informații 
curățătoria chimică. (0477)

• Vând combină recoltat 
păioase cu masa de 2,1 m, 
marca Eppel Mobil (Diesel). Tel. 
731137, după ora I9 (40209)

• Vând IMS Diesel, stare 
foarte bună, înmatriculat, CI, 
numere noi, preț 15.000.000. 
Tel. 666558 (40205)

• Vând tractor U 445 L, in
complet și defect, 6.900.000. 
Tel. 624394 (40693)

• Vând Opel Kadett l,2, an 
fabricație 1981, neînmatriculat, 
sau vând motor nou Opel 
Kadett l,2 sau l,6. Tel. 633451 
(3712)

• Vând Skoda 120 L, televizor 
sport alb-negru. Tel. 226374 
(3668)

• Vând Ford Sierra Break, 
1988, înmatriculat, perfectă 
stare,convenabil, tel. 651579 
(0309)

• Vând tractor U 650, 
40.000.000 lei sau schimb cu 
U 445, Ludești nr.17, familia 
Stoicoi. (0475)

• Vând Dacia 1310, fabricație 
1997, 3800 km parcurși. Tel. 
723080 (0414)

• Vând camionetă Barkas, cu 
motor de Dacia, stare perfectă. 
Tel. 713841 (0411)

• Spray contra ejaculării 
rapide, medicamente potență, 
afrodisiace.01/6376273, 092/ 
342628. (OP)

• Vând societate comercială, 
cu activitate, Orăștie, tel. 
242020 (0476)

• Vindem en gros ultimul
lot de încălțăminte uzată, 
italiană, în saci de 25 kg, la 
12.000 de lei/kg,cu TVA inclus. 
Tel. 728291 (0403)_________

• Vând vacă, stearpă, Dîncu 
Mic, nr.74, negociabil. (0478)

• S.C. Agrocomus S.A. Deva 
vinde la licitație mijloace fixe, 12 
februarie 1998. Tel. 218559 
p.m. (40930)

tinere,dinamice, prezentabile, 
cu normă întreagă. Se oferă 
posibilități de câștig între 50000 
- 100000 lei/zi. Relații de luni - 
vineri, începând cu 29 ianuarie 
1998 la tel. 627527 (40207)

• Angajăm cu carnet de 
muncă contabil, salariu atractiv, 
cunoștințe operare pe calcula-
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PIERDERI

• Pierdut carnet CEC emis 
de BCR Deva de la nr. 397176 
la 397200 pe SC Termodomo- 
service SRL Deva. Se declară 
nul. (40694)

ÎNCHIRIERI

• SC Vintilă SRL închiriază 
spațiu comercial 50 mp, Sime
ria, piața gării; Tel. 261882 
(40199)

tor. Tel. 233508 (40212)

• Angajăm agenți comer
ciali pentru distribuție tele
foane și servicii GSM. Se oferă 
salariu, comision, bonus atrac
tiv. Tel. 01/7775842, 092/ 
248238 (OP)

• SC ATLASSIB SRL prin 
Agenția de Turism Atlas Rei- 
sen vă oferă excursii în Unga
ria - marți Bekescsaba, vineri 
Budapesta, excursii în Cehia, 
Franța - Campionatul Mondial 
de Fotbal, programe de schi 
în Austria, excursii în Austria. 
Informații la sediul firmei b-dul 
Libertății, bl. B.1, ap. 23 tel/ 
fax.232478 (40070)

Idolar SUA 8152 lei
1 marcă germană 4515 lei
100 yeni japonezi 6492 lei
1 liră sterlină 13312 lei
1 franc elvețian 5567 lei
1 franc francez 1347 lei
100 lire italiene 458 lei

Cursurile incluse în această listă au la bază cotații ale 
societăților bancare autorizate să efectueze operațiuni pe piața 
valutară. Prezenta listă nu implică obligativitatea utilizării 
cursurilor în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări.

Societate comerciala
VINDE EN GROS 

ȘI 
EN DETAIL

J BERE^g,L* Sil W 1/2*

I MGIJN 1/2

Apă minerală

BIBOR Q ENI 1,5 L

UFERTE DE 
SERVICII

• SC RELAD PHARMA SIBIU, 
firmă de import și distribuție 
produse farmaceutice, anga
jează pentru zona Hunedoara 
agent comercial, vârsta maxi
mă 35 ani, posesor auto. Cur
riculum vitae cu poză se trimit 
prin fax la nr. 069216034 
(40206)

• Firmă româno-canadiană 
angajează 20 de persoane

DIVERSE

• Spitalul Păclișa organi
zează cu data de 16 februarie 
1998 licitație publică deschisă 
cu strigare pentru vânzare de 
autosanitară TV 12 S, din casări 
de mijloace fixe. Licitația va avea 
loc la sediul unității. Tel. 770830 
(9825)

X

DECESE

Hârtie igienică
• Zârncșfi 

'• Petrești
• Prundul Hârgâulul

_______ ._____________ —-
Relații la depozitul-magazin din 
Deva, str. 22 Decembrie, iir. 257 

(în incinta S.C. Polidava S-A..), 
tel: 225904, între orele 10-14.

BANCA AGRICOLĂ S.A
Vinde la licitație publică:

twice ti/t eCe

Deva, Bdul Decebal, bl. P
® 212726; 218205

f MINISTERUL AGRICULTURIII 
' SI ALIMENTAȚIEI BUCUREȘTI1. 
I '.___________L___________ I
j D.G.A.A., str. 1 Decembrie, nr.19 j 

f ANUNȚĂ: 1
I \------------- 2----- / I

Concurs în data dc 03.02.1998, j 
I pentru ocuparea postului vacant dc j 
| director strategii dezvoltare la | 
| Direcția Generală pentru Agricultură | 
| și Alimentație Hunedoara - Deva. |

Relații suplimentare la sediul | 
I D.G.A.A. Deva, telefon 218555. I 
x.—y

' lllltEIȚU GHMli III. UIMI Șl PROTtl'TIt SOCIALĂ A .JLIIEȚlILtl lIlNEIIOAItl' 
SITUAȚIA l.l)tl!l!ll.llll DE MOACĂ HCAIITE, LA DATA DB 87 0I I9M

agent comercial 4
agent contractări și achiziții
(broken mărfuri) 10

agent de asigurare 21
agent imobiliar

(broker imobiliar) 10
agent reclamă publicitară 8
arhitect clădiri 5
arhitect urbanism, peisagistică

și amenajarea teritoriului 3
barman 9
brutar 12
bucătar 2
cofetar 3
confectioner tricotaje după
comandă 8
confectioner - asamblor
articole din textile 67
consilier economic 1
contabil 1
croitor 5
croitor-confecționer îmbră-

căminte după comandă 4
cusător piese din piele și
înlocuitori 2

cusător piese la încălțăminte 16
dulgher perltru construcții 1
economist în industrie 2
electrician automatizări și forță 1 
electronist 1
faianțar 3
gestionar depozit 5
infirmieră 1
inginer automatist 1
inginer construcții civile,

industriale și agricole ’ 3
inginer constructor instalații 1
inginer de cercetare în con
strucții civile, industriale și AG1 
inginer mecanic 1
inginer topograf 1
instalator apă, canal 4
jurisconsult 1
lăcătuș mecanic 16
lăcătuș mecanic de întreținere 

și reparații universale 1 
maistru în industria textilă -pielărie 1 
maistru mecanic 1
mașinist la mașini pentru 
terasamente (ifronist) 1

mașinist pod rulant 2
mecanic auto 5
muncitor ceramist 32
operator calc, electr, și rețele 1
ospătar (chelner) 1
patiser 2
paznic 19
secretară 1
secretarăxj^ctilografă 1
șofer aiffobuz 1
șofer de autoturisme și
camionete 7

strungar universal 5
sudor autogen . 11
sudor electric 1
tehnician arhitect 1
tâmplar universal 32
tinichigiu carosier 5
țesător 2
turnător formator 2
vânzător 19
vopsitor auto 4
zidar rosar-tencuitor 2
zugrav, vopsitor 2

tot. locuri de muncă vacante 396

rInformații despre locurile de muncă vacante comunicate de către Oficiul de Forțe de Muncă și Șomaj'' 
Hunedoara-Deva puteți primi de la Biroul Medierea Muncii, Centrul de Informare și Documentare, Clubul 
Șomerilor Deva, precum și de la Birourile de Forțe de Muncă și Șomaj din Hunedoara, Călan, Orăștie, 

^Brad, Simeria, Hațeg, Petroșani, Lupeni, Vulcan, în zilele de luni, marți, miercuri, joi, între orele 8.15 -14.15

• Moartea prematură a pus 
capăt vieții zbuciumate a celei 
care a fost

. MARIANA POPA

din Hunedoara. Un ultim și 
pios omagiu din partea mătu- 
șii Suzi și a verișoarelor Viorica 
Roman și Maricica Oloeriu, cu 
familiile, din Deva. Dumnezeu 
s-o odihnească în pace!

S.C. QUASAR SA 
DEVA

IM. Ikwlial, M. It parter
- .....

Angajează ingi
ner softist, vechime 
minimă 5 ani, vârsta 
maximă 35 ani. Ofe
rim șansa afirmării 
profesionale și ma
teriale.

Informații la tele
fonul 222999. 
_________ ________ /

® un tractor IJ 650, licitația urmând să se deslă.șoare 
în data de 3 februarie 1998, ora 11, la sediul societății 
S.C. "CERESAGRA" S.A. Deva, str. I Iărăului, nr. 40. ’ ■

Informații la telefon 216265.
® autoturism ARO 243, 7 tractoare U 650, 2 combine 

C 14, autobenă SAVIEM, autobenă RABA, licitația' 
urmând să se desfășoare în data de 4 februarie 1998, ora 
10, la sediul societății S.C. CEC Agricola Bretea Strei.

Informații la telefon 770492 - Banca Agricolă S.A. 
Eiliala Hațeg.

s.

Managerul SC STREIUL SA CALAN
convoacă Adunarea generală a acționarilor 

în data de 13.02.98, ora 10,00, la sediul societății 
din Călan, str. A. Vlaicu, nr.8, jud. Hunedoara

Ordinea de zi este următoarea:
1. Modificarea statutului și contractului de 

societate
2. Alegerea consiliului de administrație
3. Aprobarea vânzării de active
4. Diverse.
în cazul în care adunarea nu va fi legal 

constituită la prima convocare, se va face o 
reprogramare în același loc și la aceeași oră, în 
data de 14.02.1998.

Informații suplimentare la telefon 054/730371.
---------------------------------------------------------------------------------------------- —..............................................  y

.... ....—>

Topul dobânzilor bancare
[26.01.19981

Termen / Dobânzi acordate
Denumirea 1 lună 3 luni 6 luni 12 luni

BCR 45 46 46 47
Bancorex 50 45 45 45
BRD 45 47 48 50

’ Banca Agricolă 44 46 47 50
Bankcoop 45 47 48 50
Banca Transilvania 55 46 46 45
Banc Post 37 41 45 52

v ..
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(fan franca de ^ndkcteUat (£££$&& 'lunca S.^4.

1900 Timișoara, Calea Torontalului, D.N.6, km 6, Fax: 004-056-200099, Tel. 004-056-200080

Angajează

INGINER DE SISTEM REPREZENTANT VÂNZĂRI
Condiții:
0 studii superioare
0 cunoștințe operare baze de date
0 limba engleză
0 permis de conducere categoria "B"
0 vârsta maximă 35 de ani
Cererile însoțite de curriculum vitae pot fi depuse 
la sediul nostru din Deva, str. Depozitelor, nr. 5, 
până la data de 05.02.1998. Informații suplimen
tare la telefon 054-225076.

Angajează

Condiții:
0 studii superioare
0 limba engleză
0 permis de conducere categoria “B” 
0 vârsta maximă 35 de ani
Cererile însoțite de curriculum vitae pot fi 
depuse la sediul nostru din Deva, str. Depo
zitelor, nr.5, până la data de 05.02.1998. 
Informații suplimentare la telefon 054- 
225076.

Iz S.C. APROTERRA S.A \
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

SIMBRIA
Asigură în permanență piese pentru tractoare | 

și mașini agricole, rulmenți, acumulatoare, carbid, | 
electrozi de sudură și organe de asamblare.

De asemenea, vinde vopsele alchidrice la ■ 
următoarele prețuri: .

Z grund -11.000 lei/kg;
3 bronzaluminiu -12.980 lei/kg;
Z vopsea galbenă -15.125 lei/kg; I
Z vopsea albă -16.875 lei/kg. I

Vă oferă din stoc antigel concentrat cu 11.415 |
| lei/litru, folie de polietilenă cu lățimea de IO m | 
| pentru solarii la 15.625 lei/kg, uleiuri peptru motor | 
| marca LUBRIFIN, la cele mai accesibile prețuri. | 
■ Prețurile nu includ TVA.
L Relații la tel.: 054/260424; 260966. }

Managerul S.C. Siderurgica S.A. 
Hunedoara convoacă

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR la data de 
13.02.1998, ora 10.00, la sediul societății, din municipiul 
Hunedoara, str. Piața lancu de Hunedoara nr. 1, cu 
următoarea ordine de zi:

1. Informare privind modul de realizare a indicatorilor 
de producție și economico-financiari pe anul 1998 la S.C.

I Siderurgica S.A. Hunedoara.
2. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 

1998
3. Aprobarea programului de investiții pe anul 1998
4. Aprobarea programului de RK pe anul 1998 

' I 5. Diverse
—------------- -----------------------------------------------------------

/ - - ------------------- “"x

S.C. MODE PĂLĂRII 
"CRISTINA"

str. Aurel Vlaicu, nr.21
Angajează șoferi profesioniști categoriile B, C, E, cu 

vechime de minimum 5 ani. Vârsta 25 - 40 ani, cunoscători 
al unei limbi străine de circulație internațională. Seriozitate I maximă în muncă.

Persoanele Interesate se vor prezenta la sediul societății, 
vineri, 30 ianuarie, orele 14 - 16.

, ---------------------------

Grupul Școlar Agricol Geoagîu
Solicită oferte pentru procurarea de produse 

alimentare și materiale de întreținere și gospo
dărești.

Plata urmează a se face prin virament în cel 
mult 10 zile de la data ridicării mărfii.

L ____ _ __  _ ______ __ ______________

PUBLIROM

ADVERTISING AGENCY •

EDITEAZĂ ÎN 1998

"CATALOGUL SOCIETĂȚILOR COMERCIALE DIN ROMÂNIA”

Pentru culegerea de date se angajează

REPREZENTANT! ZONALI»
în orașele Deva, Hunedoara, Orăștie, Hațeg, Lupeni, 

Petroșani

se oferă:
Vprogram flexibil; 

posibilități de afirmare;

Jcolectiv tânăr.

cerințe:
Jprezență agreabilă;

J abilități comunicaționale;

^ vârsta maximă 4.0 de ani.
/

scvzo BMca® trmvssrl
HVMEDOMW

vinde prin depozitul din Deva, situat pe 
strada Ardealului, nr.l

Făină albă BL 55, 1 kg = 2550 + TVA
Făină albă BL 80, 1 kg = 2370 + TVA
Făină albă tip 505, 1 kg = 2150 + TVA 
Tărățe, 1 kg = 700 + TVA
Zahăr tos, 1 kg = 4000 + TVA
Informații la telefon 711752.

Trimiteți un curriculum vitae la fax 064/192205 și așteptați 

să fiți contactați.

f S.C. QUASAR S.A. DEVA~j
Bd. Decebal, bl. R, parter

! Angajează secretară, vârsta maximă'SO ani, ' 
I cunoștințe operare pe calculator în programele I 
| EXCEL și WORD, studii medii. Cunoașterea limbii | 
■ engleze reprezintă un avantaj. Informații la ■ 
'^telefonul 222999.

Regionala Gaz Metan Deva, 
sir. E. Gojdu, nr. 85

Q Anunță J)
în cursul lunii februarie 1998, va avea loc examen de auto

rizare în lucrări de gaze, gradele II și III, pentru persoanele 
care îndeplinesc condițiile impuse prin Normativul pentru 
întreținerea și exploatarea rețelelor de distribuție și a insta
lațiilor de utilizare a gazelor naturale ediția 1986.

Termenul de depunere a dosarelor pentru examinare este 
până la 09.02.1998.

Precizări suplimentare se obțin de la biroul personal din 
cadrul Regionalei Gaz Deva, str. E. Gojdu, nr. 85, telefoane 
227090; 232810; 232811, interior 106.

• ♦

S£ _yLPIA șa deva
str. 22 Decembrie, nr.37

Angajează tineri dinamici și ambițioși, cu experiență în vânzări, 
pentru promovare mobilier NEOSET. Permisul de conducere reprezintă 
un avantaj.

Informații la sediul societății sau la tel. 217929.__________ 1 1

cu sediul în Deva, str. 22 

Decembrie, nr. 222,

anunță concurs pentru ocuparea postului 
de OPERATOR CALCULATOARE, în data de 

11.02.1998, ora 9.

in orice ocazie, 
publicitate prin 

“Cuvântul 
liber”!

Condiții - trebuie să posede diploma 
în specialitate la nivel mediu sau 
superior.

Candidații vor depune dosarul 
până la data de 26.01.1998.

Informații la telefoane: 221554, 
223984 sau direct la secretariatul 
unității unde va fi afișată și tematica

ABONAMENTUL LA "CUVÂNTUL LIBER"
"CUVÂNTUL LIBER" este ziarul cel mai apropiat de dumneavoastră, 
IAR ABONAMENTUL este calea cea mai avantajoasă de a intra în 
posesia lui.
COSTUL UNUI ABONAMENT PE LUNA FEBRUARIE ESTE DE 
8000 DE LEI/LUNĂ, PLUS TAXELE POȘTALE.
NU UITAȚI! REÎNNOIȚIVĂ ABONAMENTUL LA "CUVÂNTUL 
LIBER", iar dacă nu aveți abonament, solicitați factorilor poștali să 
vă facă.
FOARTE IMPORTANT! Abonamentele se fac la ghișeele oficiilor 
poștale din județ, la factorii poștali, la firma RODIPET, în numerar și 
prin virament.
RĂMÂNEȚI CU NOI!

RĂMÂNEM Al DUMNEAVOASTRĂ.
\-------------------- ...........-v ___________ —
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SINDICATELE SANITAS 
ANUNȚA LARGI ACȚIUNI 

REVENDICATIVE
(Urmare din pag. 1)

Reprezentanții sindicatului 
Sanitas au prezentat celor 
prezenți Planul acțiunilor de 
luptă sindicală organizate de 
Federația Sanitas din Ro
mânia în perioada 26 ianuarie 
- 9 februarie, Scrisoarea 
deschisă adresată pacienților 
aflați în tratament și îngrijire în 
unitățile din rețeaua sanitară, 
Apelul adresat de federație 
conducerii Ministerului Sănă
tății și Colegiului medicilor, 
direcțiilor județene sanitare, 
din spitale, clinici și policlinici, 
tuturor medicilor. Dna Maria 
Popa a prezentat greutățile ce 
se întâmpină în sistemul medi
cal din județ, în toate unitățile 
sanitare din județ, subliniind 
situația gravă de criză în care 
a ajuns rețeaua sanitară și de 
ocrotire, salarizarea necores
punzătoare a personalului 
medical, slaba finanțare a 
sistemului sanitar. Unitățile 
sanitare din județ înregistrează 
datorii de zeci de miliarde de 
lei la medicamente, materiale 
sanitare și dezinfecții ce gre
vează asupra supraviețuirii 
sectorului sanitar. S-a subliniat 
situația de neacceptat în care 
profesiunile din sănătate sunt 
tratate cu indiferență de către 
guvernanți, faptul că în Legea 
asigurărilor sociale de sănă
tate profesiunea de asistent 
este omisă (I), cerând să fie 
eliminate vechile mentalități 
referitoare la organizarea și 
funcționarea rețelei sanitare, la 
salarizarea personalului din 
rețeaua sanitară și la modul de 
finanțare a sistemului sanitar.

Drept urmare, sindicatele 
Sanitas din județ, aplicând 
planul acțiunilor reven
dicative ale Federației 
Sanitas, vor acționa, de la 
începutul lunii februarie, prin 
diferite forme de luptă 
sindicală de la grevele de 
avertisment, pichetarea 
prefecturii, până la greva 
generală, pentru creșterea 
salariilor personalului sanitar 
prin majorarea coeficientului 
1 din grila de salarizare la 
valoarea salariului mediu pe 
economie, reglementarea 
salarizării personalului din 
sectorul sanitar, includerea 
asistenților medicali și a 
celorlalți specialiști din 
rețeaua sanitară în textul 
Legii asigurărilor sociale de 
sănătate, majorarea buge
tului alocat pe acest an 
Ministerului Sănătății, promo
varea Legii exercitării 
profesiei de asistent medical.

De reținut că atât din 
partea reprezentantului 
Direcției județene sanitare 
cât și liderii sindicatelor au 
precizat că se vor respecta 
prevederile legale în cazul 
organizării grevei cu între
ruperea activității, acordând 
în întregime asistența medi
cală la urgență, pediatrie și 
obstetrică-ginecologie și pe 
un sfert din restul secțiilor, 
precizându-se “că nu se vrea 
să supere bolnavii, ei nu au 
nici o vină cq guvernul nu 
acordă fondurile necesare 
pentru sectorul de sănătate.”

Concursul din x 
1 februarie 1998

FLOH
Autobuz particular

Pe traseul Brad - Bucureșci - Rovina ■ 
Merișor va circula, începând cu tuna 
februarie, un autobuz particular, 
proprietatea diui Dorei Copii. Acesta va 
pleca dimineața ia ora 7,00 din Merișor și 
se va in toarce ia prânz, cu plecare ia ora 
14,10 din Brad. De tuni, 2 februarie, elevii 
și ceilalți călători au ia dispoziție acest 
mijloc de transport. Elevii vor beneficia 
de abonamente, ceea ce este in avantajul 
ior (costul unui abonament lunar va fi ia 
jumătatea prețului biletelor de autobuz 
pentru perioada respectivă). (V.R.)

'b O nouă farmacie.
în cartierul Mărăști din Deva, ia par

terul blocului 24, s-a deschis de curând o 
nouă unitate farmaceutică. Se numește 
S.C. “Ana Farm”. Aprovizionarea, cum 
spunea dna farmacistă Ana Stan, se face 
de ia depozitele Remedia, Europharm și 
Pro farm din Deva. Accentul se pune aici 
pe o înaltă calitate a muncii, pe servirea 
promptă a pacienților. (E.S.)

Spectacol folcloric la 
Hunedoara și Călan

Astăzi, cu începere de ia ora 20.00, ia 
Casa de Cultură din Hunedoara va avea 
ioc un spectacol de muzică populară 
susținut de Ansamblul Folcloric 
“Cindreiui” și “Junii Sibiului”. De 
asemenea, în cadrul spectacolului 
folcloric mai evoluează și Grupul 
umoristic “Biss”. Aceiași spectacol va 
avea ioc și la Călan, cu începere de la ora 
18,00. (C.P.)

FL Af H

1. Bologna (14) - Atalanta 
(16)1X

Un adevărat "derby” al 
subsolului clasamentului. 
Rezultat greu de prevăzut.

2. Parma (5) - Bari (10) 1
în întâlnirile anterioare 

Parma a învins de 3 ori și o 
dată s-a înregistrat un rezultat 
de egalitate.

3. Roma (8) - Empoii (15) 1
Romanii sunt obligați (față 

de suporteri) să câștige acest 
meci pentru a șterge gafele de 
până acum.

4. Brescia (12) - inter (2) 
X2

Inter merge cu mari ambiții 
să nu-i facă o figură Brescia. 
Deci, cel puțin un punct dacă 
nu trei vor lua oaspeții.

5. Lecce (17) • Juventus 
(1)2

Juventus se află în fotoliu. 
Și nu îl va părăsi după partida 
cu Lecce.

6. Napoii (18) ■ Lazio (4) 2
Greu de crezut, dar Napoli a 

intrat rău la apă. în schimb, 
Lazio se află în formă bună.

7. Milan (9) - Piacenza (13) 
1X .
O victorie a gazdelor pare 

normală. Să nu uităm însă că 
^milanezii au deja patru remize

acasă și numai 2 victorii...
8. Vicenza (11) 

Sampdoria (7) X
Cele 5 rezultate de 

egalitate în deplasare ale lui 
"Samp” ne îndeamnă să 
mergem cu “X”.

9. Fiorentina (6) -
Udinese (3) 1X

O partidă demnă de o 
triplă. Gazdele au totuși 
avantajul terenului.

10. Torino (4) ■ Ancona 
(16)1
Pe elevii .lui Raja, locul 

ocupat în clasamentul Seriei 
B îi monopolizează și nu vor 
ceda pe terenul propriu.

11. Pescara (10) ■ Monza 
(18) 1X

Oricum, gazdele sunt 
favorite. Un egal nu este 
exclus.

12. Foggia (15) -
Reggiana (8) 1

Va fi o partidă în care 
Foggia ar putea să-și îmbo
gățească zestrea (săracă) 
de puncte în tentativa 
părăsirii zonei periculoase.

13. Genoa (14) - Venezia 
(2) 1X

Nici Genoa nu stă pe roze. 
Oaspeții ar fi mulțumiți cu un 
punct?

ASOCIAȚIILE 
MINERILOR 

DISPONIBILIZAȚI DIN 
OLTENIA Șl VALEA 

JIULUI AL ÎNCHEIAT 
LN PACT DE 

COLABORARE
Liderii minerilor disponibilizări din 

bazinul Olteniei și din Valea Jiului au 
semnat un pact de colaborare, care pune 
bazele unei noi alianțe, informează 
corespondentul MEDIAFAX. Liderii celor 
două asociații ale minerilor disponibilizați, 
Aurel llea și Petre Brait, spun că doresc 
ca Guvernul să își respecte promisiunile 
din vara lui 1997. Executivul se angajase 
atunci ca, până la sfârșitul lunii 
septembrie, să elaboreze actele norma
tive pentru declararea unor regiuni 
migiere ca zone economice speciale. 
Acest lucru nu s-a întâmplat, iar 
disponibilizații au început să rămână fără 
bani. Ei cer indexarea plăților 
compensatorii în funcție de rata inflației. 
Foștii ortaci vor să aibă acces la bazele 
de tratament ale sindicatelor miniere. în 
plus, ei mai cer, retroactiv, prime de 
Crăciun și cadouri pentru copiiîlor.

Liderii celor aproape 40.000 de 
disponibilizați au spus că, la sfârștiul lunii 
martie, cele două asociații se vor dizolva, 
deoarece va fi acordată ultima tranșă a 
plăților compensatorii. în următoarele 
săptămâni, Aurel llea și Petre Brait vor să 
se întâlnească cu reprezentanți ai 
Guvernului și Președinției, pentru a 
urgenta înființarea zonelor speciale.

(MEDIAFAX)

IMPOZITELE APLICATE 
DE LA 

1 IANUARIE 1998
VENIT BRUT (lei) IMPOZIT (lei) VENIT NET (lei)

250.000 0 250.000
300.000 7.980 292.020
350.000 18.060 331.940
400.000 28.140 371.860
450.000 38.220 411.780
500.000 48.300 451.700
550.000 58.380 491.620
600.000 68.460 531.540
650.000 78.540 571.460^
700.000 88.620 611.380
750.000 98.700 651.300
800.000 110.400 689.600
850.000 124.800 725.200
900.000 139.200 760.800
950.000 153.600 796.400

1.000.000 168.000 832.000
1.050.000 182.400 867.600
1.100.000 196.800 903.200
1.150.000 211.200 938.800
1.200.000 225.600 947.400
1.250.000 240.000 1.010.000
1.300.000 254.400 1.045.600 ~
1.350.000 268.800 1.081.200
1.400.000 283.200 1.116.800
1.450.000 297.600 1.152.400
1.500.000 312.000 1.188.000
1.550.000 326.400 1.223.600
1.600.000 340.800 1.259.200
1.650.000 355.200 1.294.800
1.700.000 369.600 1.330.400
1.750.000 384.000 1.366.000
1.800.000 398.400 1.401.600
1.850.000 414.800 1.435.120
1.900.000 4-33.120 1.466.880
1.950.000 451.360 1.498.640
2.000.000 469.600 1.530.400
2.050.000 487.840 1.562.160
2.100.000 506.080 1.593.920
2.200.000 542.560 1.657.440
2.300.000 -579.040, 1.720.960
2.400.000 615.520 1.784.480
2.500.000 652.000 1.848.000
2.600.000 688.480 1.911.520
2.700.000 724.960 1.975.040
2.800.000 761.440 2.038.560
2.900.000 800.300 2.099.700
3.000.000 483.500 2.156.500
3.500.000 1.059.500 2.440.500
4.000.000 1.275.500 2.724.500
4.500.000 1.491.600 3.008.400
5.000.000 1.707.500 3.292.500
5.500.000 1.923.500 3.576.500
6.000.000 2.139.500 3.860.500
6.500.000 2.355.500 4.144.500
7.000.000 2.571.500 4.428.500
7.500.000 2.787500 4.712.500
10.000.000 3.867.500 6.132.500

a ____ Ziar editat de
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