
Prețul pâinii ar putea crește, în 
perioada următoare; cu 34-46%, 
ca urmare a influențelor rezultate 
din deprecierea monedei 
naționale, încetarea acordării primei 
de 200 lei pe kilogramul de grâu, 
plata suplimentară a cheltuielilor de 
recepție și depozitare a grâului din 
recolta 1998 și majorarea prețului 
la motorină, drojdie și sare, 
informează Asociația Națională a 
Industriilor de Morărit și Panificație 
din România (ANAMOB).

fn perioada următoare 

Prețul pâinii ar 
putea crește cu 

34-46%
Majorarea prețului pâinii este 

necesară pentru acoperirea 
influențelor rezultate din evoluția 
cursului de schimb (care are o 
influență de 15-20% în prețul 
pâinii), creșterea prețului la 
motorină (influență de 1-2%), la 
drojdie (1-2%), la sare (5-6%), 
precum și din majorarea salariilor 
în industria de panificație (3-4%).

De asemenea, acordarea 
primei de 200 lei pe kilogramul de 
grâu cumpărat de la societățile de 
morărit și panificație a fost sistată 
începând cu 1 noiembrie 1998, 
influența acesteia în prețul pâinii 
fiind de circa 8-10%. ANAMOB 
apreciază că este necesară 
prelungirea până la 31 decembrie 
a termenului de acordare a primei 
pentru livrările de grâu, întrucât 
până în prezent nu au fost 
cumpărate decât maximum 
600.000 tone și nu se poate utiliza 
nici jumătate din fondul pus la 
dispoziție de către Guvern.

Puncte de vedere

Ceea ce ne mai lipsea
Nu se poate spune că unii dintre parlamentarii noștri nu au 

idei originale. Unele de-a dreptul trăsnite. Numai așa poate fi 
catalogată ideea deputatului PNȚCD, Radu Mânea, care a 
propus crearea unei noi demnități publice - aceea de “senator 
pe viață". Inițiatorul a și conceput și a depus la Biroul perma
nent al Camerei Deputaților un proiect de lege in acest sens, a 
stabilit și cine să fie cadorisiți cu funcția de senator pe viață: 
președinții României aleși în mod democratic, senatorii și 
deputății aleși în aceeași circumscripție electorală de trei ori, 
cu condiția de a fi inițiat cel puțin un proiect de lege organică și 
trei proiecte de legi ordinare care să fi parcurs întreaga 
procedură de legiferare.

Pe de altă parte, Radu Mânea stipulează în proiectul său 
de lege că nu pot deveni senatori pe viață "foștii demnitari ai 
statului român care au făcut parte din structurile politice sau de 
conducere, centrale și locale, înainte de decembrie 1989,

■ “senatorii pe viață” 
persoanele care au făcut parte din structurile de represiune 
specifice dictaturii comuniste - colaboratorii și informatorii 
securității -, pesoanele condamnate definitiv pentru crime 
împotriva umanității etc."

Incapabili să gândească și să aducă în atenție idei și 
propuneri care să rezolve problemele grele cu care se 
confruntă țara din 1990 încoace, unii parlamentari dorm cu 
anii în fotoliile lor călduțe, vorbesc în somn tot felul de inepții, 
iar când se trezesc se văd autori de legi fanteziste, cum este 
și aceasta a țărănistului Radu Mânea. Tocmai de aceea, poate- 
i justificată propunerea unui senator peunerist ca fiecare 
candidat în alegeri, indiferent de la ce nivel, să fie supus unui 
examen medical cu forță eliminatorie de pe liste a celor 
neaveniți mental în politică. Dumitru GHEONEA

(Continuare in pag. 2)

■Apariția unei reviste de' 
cultură reprezintă un eveniment 
excepțional. Cu atăt mai mare 
este meritul Inspectoratului 
județean de Cultură Hunedoara 
care reușește să editeze 
publicația trimestrială 
“Arhipelag" ce grupează in jurul 
său nume de referință ale 
spiritualității românești trăitoare 
mai ales pe meleagurile 
hunedorene. Impresionantă este, 
deopotrivă, ținuta grafică care, 
fără nici un fel de modestie, îi

Revistă de cultură

COTIDIAN INDEPENDENT a APARE LA DEVA
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poate garanta participarea la 
orice eveniment editorial 
internațional. Fapt previzibil 
dacă ne gândim că director al 
revistei este scriitorul Radu 
Ciobanu.

Sigur, de-a lungul timpului, 
au mai apărut și alte reviste de 
cultură hunedorene, fiecare 
însemnând un moment in 
spiritualitatea județului, fiecare 
încercând, după puterile 
editorilor și colaboratorilor săi, 
să pună în evidență consistența 
sau măcar să contureze o zonă 
culturală in acest areal 
hunedorean. Dacă nu am 
accepta că există aici o tradiție 
și un prezent cultural, oricât de 
modeste, alcătuite din 
contribuția unor oameni, unii de 
clasă, am nega chiar existența 
acestora. A mai apărut și o

Minei BODEA

(Continuare în pag. 8)

Credite cu dobândă bonificată 
pentru producătorii agricoli

acă până acum, 
iarna grea ne-a 

iertat, în perioada urmă
toare ea își anunță sosirea, 
cu toate bagajele, și pe 
ulițele Ardealului. Cum o 
vom întâmpina?

- Cu sare și ... nisip, cu 
alte materiale antiderapante 
asigurate în depozite și 
așezate în grămezi pe 
segmentele șoselelor în 
pantă sau în curbă, cu tot 
arsenalul de mașini și 
utilaje pregătite să intervină 
în orice situație, ne spune dl 
ing. Gheorghe Brânzan, 
șeful Secției Drumuri 
Naționale Deva. De ase
menea, suntem pregătiți și 
în domeniile de informare și 
legătură cu consiliile locale, 
cu unitățile poliției, cu 
colegii de la drumurile 
județene, cu care colabo
răm foarte bine.

în fiecare an, Agenția

XÎN ZIARUL 
DE AZI:
Femina
Programe TV 
Mică și mare
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BWEST BANK
DEVA, Bd. Decebal, 

Bl. E parter 
Telefon 234480 

Fax 234483 
Acordă dobânzi atractive 

la depozitele in lei 
persoanelor fizice!

X la 30 de zile - 55% 
X la 90 de zile - 53%

Națională a Drumurilor 
înaintează tuturor unităților 
din subordine un program 
de punere * la punct a 
drumurilor pentru perioada 
iernii și un plan special de 
instrucție și deszăpezire. în 
baza acestor dispoziții, dar 
mai ales a experienței sale 
de ani de zile, SDN Deva a 
acționat dinamic, din timp, 
pentru ca iarna să n-o 
prindă în ofsaid. în toate 
cele șapte subunități și în 
cele patru baze de 
deszăpezire (Petroșani, 
Totești, Deva, Brad) s-au 
făcut pregătirile corespun
zătoare. S-a constituit un 
stoc tampon de materiale 
antiderapante de 3200 tone 
de zgură și 250 tone de 
sare, aflate în depozitele 
centrale, în cele parțiale și 
pe unele trasee mai grele, 
mașinile și utilajele vor 
înghiți 16 tone de motorină 

r

ANCHETA 
SĂPTĂMÂNII

La Hia

Cererea de servicii din partea populației 
se limitează la strictul necesar

Majoritatea ramurilor industriale ale economiei românești 
au o tehnologie neperformantă astfel că nu sunt competitive 
pe piața externă. Acest lucru i-a determinat pe mulți analiști 
economici să prognozeze, la începutul anilor ’90, drept șanse 
de redresare a economiei românești agricultura și dezvoltarea 
serviciilor, comerțului și turismului. Dar pariul cu agricultura a 
fost pierdut de toate guvernele postdecembriste, România 
ajungând să importe produse agricole și alimentare. De 
asemenea, turismul suferă datorită lipsei dotărilor și a 
imaginii negative a României în lume. în ceea ce privește 
serviciile și mai ales comerțul lucrurile par a merge ceva mai 
bine în ciuda sărăciei și a slabei puteri de cumpărare a 
majorității românilor. Sfera serviciilor și comerțului este 
diversificată și de calitate în orașe. în schimb, la sate cererea 
de servicii se limitează la strictul necesar, oamenii preferând 
să-și economisească banii. Pentru a ilustra acest fenomen 
am întreprins un raid - anchetă în localitatea Ilia.
\_ ______________________________

Particularii domină comerțul

Centrul de comună Ilia avea înainte de ’89 un comerț de 
stat înfloritor. însă apariția societăților particulare care au 
scos pe piață o diversitate de produse autohtone și de import 
a împins magazinele de stat într-un con de umbră. La ora 
actuală mai funcționează doar câteva unități aparținând 
Cooperativei de Consum Ilia. Din cauza rulajului mic de 
marfă acestea au o aprovizionare mai slabă comparativ cu 
unitățile particulare.

în magazinul general aparținând Cooperativei, gestionat 
de dna Lilica Popescu, rafturile nu prea aveau marfă de 
sezon. "Clienții care trec pragul magazinului întreabă mereu 
de ghete, cizme și îmbrăcăminte groasă, însă nu le putem 
oferi aceste articole “mărturisea dna gestionar. Mai mult

Cristina CÎNDA, 
_______Ciprian MARINUȚ 

(Continuare în pag. 2)

și cinci tone de benzină, 
se au în vedere angajarea 
sezonieră a câtorva 
lucrători și închirierea, în 
caz de nevoie, a unor 
agregate de deszăpezire, 
așa încât să se poată 
rezolva operativ proble
mele apărute pe drumurile 
naționale ale județului în 
iarna 1998-1999.

Tânărul inginer Ovidiu 
Bule ne spunea că până 
acum nu au existat situații 
alarmante, deși în unele 
zone (Baru-Bănița-Peștera 
Bolii sau Brad) a nins bine, 
a apărut poleiul, care au 
dat ceva de furcă unor 
mijloace auto, însă fără 
complicații. Aceasta și 
datorită drumarilor din 
subunitățile SDN, care 
acționează în echipe, 24

Dumitru GHEONEA

(Continuare în pag. 8)

- V-aș ruga, die director, 
să vă referiți la prevederile 
Legii nr. 165/1998 privind 
constituirea la dispoziția Mi
nisterului Agriculturii și Ali
mentației a fondurilor pentru 
finanțarea cheltuielilor efec
tuate cu lucrările agricole din 
sectorul vegetal și al celor 
pentru creșterea animalelor 
în perioada 1998-2000.

- Desigur, consider că 
este foarte important ca toți 
producătorii agricoli inte
resați de accesul la creditele 
cu dobândă subvenționată 
ale căror fonduri sunt 
constituite în baza Legii nr. 
165/1998 din resursele 
bugetare alocate la dispoziția 
Ministerului Agriculturii și 
Alimentației, să cunoască în 
detaliu condițiile în care pot 

I"In atenția conducătorilor autoll 
| Printr-un fax trimis la redacție, Inspectoratul de Poliție al județului | 
| atrage atenția conducătorilor auto că în unele zone din județ circulația i 
• este îngreunată datorită carosabilului înghețat. Este vorba de localitățile 1 I din Valea Jiului, cele din zonele Hațeg și Brad. în fax se precizează că I I autoritățile au luat măsuri de asigurare cu material antiderapant, pentru I 
j_ca traficul să se desfășoare în condiții normale. (V.N.)

să utilizeze aceste 
împrumuturi. Cred că este un 
bun prilej ca prin intermediul 
ziarului „Cuvântul liber" să

^^ntervlu cu dl ec. 
Marinei Codoreanu, 

directorul Sucursalei 
Coordonatoare 

Hunedoara-Deva a 
Băncii Agrlcole^^

facem precizările de rigoare 
în acest sens. în primul rând 
este de reținut faptul că de 
fondurile destinate creditării 
agriculturii pot beneficia 
producătorii agricoli indivi
duali, asociațiile agricole 
familiale, cu sau fără perso
nalitate juridică constituite în 
baza Legii 36, arendașii, 

societățile comerciale cu 
profil agricol cu capital 
privat sau de stat.

- Ce destinații au 
creditele cu dobândă sub
venționată?

- Aceste împrumuturi 
sunt destinate susținerii 
producției de cereale, de 
plante oleaginoase, plante 
tehnice pentru industria
lizare, de legume, cartofi, 
întreținerea plantațiilor viti- 
pomicole. De asemenea, 
arondarea creditelor 
respective se mai face și 
pentru cheltuieli privind 
sectorul zootehnic, în speță 
pentru bovinele de lapte și

A consemnat
Nicolae TÎRCOB

(Continuare în pag. 8)

CRESTE 
NUMĂRUL 

ȘOMERILOR 
IIUNEDORENI

Din cele aflate la Biroul 
șomaj din cadrul DGMPS Deva, 
venirea iernii a catalizat în acest 
an, mai mult decât în anii trecuți, 
fenomenul șomajului. Rămași 
fără sprijinul CASOC-Casa de 
Asigurări Sociale a 
Constructorilor-, instituție încă 
nefuncțională, constructorii 
sunt nevoiți să guste în acest 
an senzația amară a șomajului 
autentic. Deja la Deva și-au 
depus dosarele pentru șomaj 
cca. 1500 de foști angajați din 
domeniul construcțiilor. Pe lângă 
aceste disponibilizări tempo
rare, sunt în lucru dosarele de 
șomaj a încă 1700 de foști 
salariați la “Siderurgica" 
Hunedoara, o primă “șarjă” din 
personalul disponibilizat la 
combinat cu Ordonanța 9. Cu 
aceeași ordonanță sunt 
disponibilizați peste 350 de 
salariați ai “Condor" S.A., în urma 
unui proces de restructurare 
aflat în derulare la această 
societate comercială.(A.S.)



| Cuvântul,liber 10 DECEMBRIE 1998

Tirillbuiira
Cuivaiiw 
lliilbeir

Dl Adam Jercău, de meserie 
asfaltator, a fost disponibilizat în 
urma restructurărilor de personal 
făcute la Secția Drumuri Naționale 
Deva, district Totești. Petentul ne 
întreabă de ce salariații de la 
drumuri naționale nu beneficiază, 
la disponibilizare, de drepturile 
bănești stipulate în Ordonanțele nr. 
9 și 22 și dacă ajutorul de șomaj 
pe care l-a primit, de 284.745 lei, 
este corect calculat, ținând cont 
că salariul de încadrare al dlui 
Jercău a fost de 613.500 lei.

Ne-am interesat de problema d- 
voastră la Direcția Generală a 
Muncii și Protecției Sociale 
Deva(DGMPS) și la Secția Drqmuri 
Naționale(SDN) Deva.

Din cele declarate de dl ec. Ion 
Marin, contabil șef la SDN Deva, a 
reieșit că angajații de la "Drumuri 
Naționale" nu pot beneficia, la 
disponibilizare, de prevederile 
Ordonanței 9 și următoarele. Sunt 
îndreptățiți să primească plata 
compensatorie doar salariații 
acelor domenii industriale(cum ar 
fi mineritul, energetica, siderurgia 
și transportul pe calea ferată) care, 

/------------------------------------------------

(Urmare din pag. 1)

decât atât, nici magazinul nu 
este amplasat într-un vad 
comercial foarte bun, aprecia 
dumneaei.

în schimb, în magazinele 
particulare vizitate, aprovizio
narea era foarte bună, oferta 
fiind diversificată. Bunăoară, 
unitatea aparținând SC Dana 
SRL formată dintr-o cofetărie 
și un magazin universal avea 
o aprovizionare de super
market. Rafturile erau bogate, 
putând oferi orice, de la ac și 
ață, până la tricotaje, 
detergenți și bibelouri. De 
asemenea, raionul de 
produse alimentare oferea 
lactate, mezeluri, dulciuri etc. 
Cofetăria este dotată cu 
laborator propriu modern 
utilat, produsele de patiserie 
fiind foarte apreciate de 
consumatori.

Multe dintre servicii - 
atribut al unităților de stat

Dacă în sfera comerțului 
concurența particularilor este 
puternică în privința serviciilor 
multe din acestea au rămas 
un atribut al unităților de stat.

\ / JO1
IO decembrie 

VU TVRI
Yoo TVR Cluj-Napoca 10.05 

TVR lași 11.00 TVR Timișoara 
12.05 Pentru dvs., doamnă! (r) 
13.00 Natacha (s/r) 14.10 Santa 
Barbara (s/r) 15.00 Nașterea 
unui succes 16.00 Conviețuiri 
(mag.) 18.10 Infidelități (s, ep. 
7) 19.00 Sunset Beach (s) 19.55 
Doar o vorbă săț-i mai spun! 
20.00 Jurnal, meteo, sport, 
ediție specială 21.00 Tom Jones 
(s. BBC 1997, ep. 1) 21.55 La 
volan. Informații rutiere 22.10 
Cu ochil’n patru (anchetă) 22.50 
Jurnalul de noapte 23.00 Dintre 
sute de catarge

f . TVR 2 . >
6.00 România, ora 6 vă oferă 

„Cafeaua de dimineață” 9.00 
Fotbal Meci în etapa a 6-a a Ligii 
Campionilor UEFA: FC
Barcelona-Manchester United 
(înreg.) 10.30 Impact (r) 11.00 
Pelerinaje (r) 11.30 Cultura în 
lume (r) 12.00 Sunset Beach (si 
r) 13.00 Medicina pentru toți (r) 
14.00 Emisiune în limba 
germană 15.10 Limbi străine. 
Spaniolă 16.00 Țiganca (s) 16.50 
Tribuna partidelor parla
mentare 17.00 Ceaiul de la ora 
5 20.10 Natacha (s, ep. 93) 21.00 

la nivel de ramură, au întocmit 
și aprobat de Fondul Proprietății 
de Stat (FPS) ceea ce se 
numește "program de 
restructurare și relansare 
economică”. Drumurile 
Naționale nu fac obiectul unui 
asemenea program și deci 
salariații acestei regii nu pot 
beneficia de prevederile 
ordonanțelor sus menționate.

Referitor la cea de a doua 
parte a întrebării, i-am cerut 
lămuriri dnei Vasilica Opriș, șef 
Birou Șomaj din cadrul DGMPS 
Deva. Din cele declarate de 
interlocutoare am reținut că la 
calcularea drepturilor bănești 
aferente șomajului se ia în 
calcul media salariilor pe 
ultimele trei luni înainte de 
disponibilizare. Din acesta se 
scade impozitul, Iar la ce a 
rămas se aplică un coeficient 
funcție de vechimea în muncă 
pe care ați avut-o. Intre 1și 5 
ani vechime coeficientul este 
de 5o la sută, între 5-15 ani 
coeficientul este de 55 la sută, 
iar peste 15 ani vechime se 
aplică un coeficient de 60 la 
sută. In aceste condiții, con
form celor declarate de dna 
Opriș, dreptul d-voastră 
bănesc aferent șomajului, deși 
umilitor de mic, a fost corect 
calculat, (A.S.)
' " ț------------------------------------

Cererea
Astfel, singurul atelier rame - 
geamuri aparține Coope
rativei de consum. Numai că 
dl Silviu Stoinescu era ne
mulțumit deoarece în ultima 
perioadă numărul clienților 
a scăzut foarte mult. Chiar 
dacă manopera e la un preț 
rezonabil, costul sticlei și al 
lemnului e ridicat, astfel că 
oamenii apelează doar în 
cazuri extreme la serviciile 
atelierului. Singurele unități 
de producție din comună 
aparțin tot Cooperativei de 
consum. Brutăria produce 
zilnic aproximativ 1000 de 
pâini, precum și specialități 
constând în covrigi, spirale, 
cozonaci etc. Acestea se 
comercializează în comu
nele: Ilia, Vorța, Gurasada, 
Vețel și Brănișca. Dar după 
cum ne-a declarat dl Viorel 
Crișan, șeful secției, în 
ultimul timp, a scăzut 
volumul vânzărilor, lucru 
datorat în principal con
curenței acerbe.

în sfera serviciilor, 
inițiativa particulară s-a 
concretizat doar prin 
deschiderea unui atelier de

Ultimul tren 22.00 La revedere 
(co. Franța 1995) 23.45 Lumea 
sportului: rezumate

ANTENA 1
6.45 Dimineața devreme 

(mag.) 10.00 Știri 10.15 
Agenția de presă (r) 10.20 
Iluzii (s, ep. 104) 11.20
Prezentul simplu (r) 13.30 
Planeta vie (do, ep. 131) 14.00 
Știrile amiezii 14.30 Foișorul 
de foc (talkshow) 15.30 Dal
las (s, ep. 136) 16.30 Știri 
17.00 Trei destine (s, ep. 53) 
17.50 Zodiac 18.00 Colivia de 
aur (s, ep. 12) 19.00
Observator 19.30 Marius Tucă 
Show 21.00 Nightman (s, ep. 
14) 22.00 Procurorul (s, ep. 
13) 23.00 Observator 23.35 
Printre rânduri (talkshow)

PRO TV
7.00 Bună dimineața, PRO 

TV e al tău! 10.10 Tânăr șl 
neliniștit (s/r) 12.30 Nebun 
după tine (s/r) 12.55 Știrile 
PRO TV 13.00 Poison Ivy 
(thriller SUA ’92) 14.30 Suflet 
de femeie (s) 15.15 Tânăr șl 
neliniștit (s) 16.00 Nano (s, 
ep. 181) 17.00 Știrile PRO TV
17.30 Privilegio de Amar (s)
19.30 Știrile PRO TV 20.30 
Melrose Place (s, ep. 105)
21.30 Nikita (s, ep. 40) 22.15

Ceea ce ne 
mai lipsea

(Urmare din pag. 1)

Când (ara arde, iată cum o 
babă - și de unde putea veni 
dacă nu din perimetrul 
PNȚCD?! - se piaptănă nevoie 
mare, sperând să fie scoasă 
cu picioarele înainte din 
Parlament. Ar însemna ca, în 
timp, în cele două camere ale 
puterii legislative să troneze tot 
mai mulți moșnegi senili, în 
cârje, fericind țara cu sfaturile 
lor înțelepte. Și n-ar surprinde 
ca această utopie să prindă. 
Sunt atâtea exemple când 
aleșii neamului au criticat de 
ochii lumii unele propuneri 
legislative de mărire a lefurilor 
și acordare a unor privilegii 
pentru ei, însă, la ora votului, 
cei mai mulți au zis “da", 
râzându-și în barbă de 
prostimea care i-a votat.

Ar fi .încă o dovadă a 
imaturității clasei politice 

I românești, căreia numai de 
durerile țării nu-i arde.

1 i- ____  

de servicii
reparații încălțăminte și a 
unui coafor. Dl Daniel 
Andreica a închiriat în ’93 un 
spațiu de la Consiliul local, 
în care a amenajat singurul 
atelier de reparații încăl
țăminte din comună. în 
special în zilele de târg și în 
cele de salariu, oamenii 
apelează la serviciile ate
lierului. Dl Andreica 
împreună cu ucenicul său 
răspund cu promptitudine 
cerințelor clienților schim
bând tălpi, punând tocuri 
metalice, flecuri, pingele etc.

După ce a lucrat în cadrul 
Cooperativei Arta Modei care 
s-a desființat în '92, dra Alina 
Crișan și-a deschis propriul 
coafor. Acum nu mai depinde 
de nimeni, se aprovizionează 
cu produse cosmetice direct 
din Ungaria, reușind să 
ofere servicii care satisfac 
cerințele clientelor. Fiind 
singura unitate de profil din 
zonă, coaforul este solicitat și 
de către cliente din alte 
comune (Zam, Dobra etc), 
dra Crișan lucrând deseori 
pe bază de programare.

Știrile PRO TV 22.20 Chestiunea 
zilei 22.30 Prietenii tăi (s, ep. 
14) 22.55 Știrile PRO TV 23.00 
întâlnire cu presa (talkshow)

7.00 Seriale (r) 9.30 Dragostea 
nu moare (s/r) 10.00 Pantoful 
Cenușăresei (f/r) 12.15 Ca la 
mama Acasă (r) 12.20 O ultimă 
vară (s/r) 13.45 Dragoste șl 
putere (s/r) 14.45 Misterioasa 
doamnă (s/r) 15.30 Te iubesc (s) 
16.00 Uneori avem aripi (s) 16.45 
Guadalupe (s) 17.30 O ultimă 
vară (s) 18.30 Sărmana Maria (s) 
19.00 Dragostea nu moare (s) 
20.00 Dragoste și putere (s, ep. 
245) 20.45 Misterioasa doamnă 
(s) 21.30 Verdict: crimă! (s)
22.30 Un bulgăre de humă 
(dramă România 1989)

PRIMA TV
6.00 Prima oră (mag.) 12.00 

Un alt început (s) 13.00
Atingerea îngerilor (s) 14.00 
Celebri și bogațl (s, ep. 10) 
15.00 Marla Mercedes (s, ep. 
10)16.00 Sister, sister (s, ep. 
10) 16.30 Malcolm și Eddie (s, 
ep. 10) 17.00 Jerry Springer 
Show (talkshow, ep. 11) 18.00 
Știri 19.00 Viper (s, ep. 14) 20.00 
Candid Camera (div., ep. 14)
20.30 Best of the Best (f a SUA 
1989) 22.00 Frasier (s, ep. 3)

Cmpiri ■ ttMar SAMSUNG în ling SkmMi,
fl ni primi go cupoi
ComplitgizTI pg Ik ți ni participi la

DISTRIBUITORI 
AUTORIZAT!

I

Nou reprezentant; 
român la FMI

Directorul General al Direcției • 
Generale de Politică Monetară și • 
Valutară a Băncii Naționale a ( 
României este, începând de • 
săptămâna trecută, noul I 
reprezentant al României la ; 
Fondul Monetar Internațional. Ion • 
Drăgulin îl înlocuiește în funcție ( 
pe Eugen Rădulescu, despre ; 
care directorul Direcției '• 
Comunicare a BNR a afirmat că ( 
va reveni în BNR. Repre- • 
zentantul României la FMI este : 
numit pe o perioadă de doi ani ; 
de către Banca Națională. (A.N.) •

22.30 Știri 23.00 Ultima edițieX
- talkshow

HB©
14.00 Risc maxim (acțiune, 

1996) 15.45 Hocus Pocus 
(comedie fantastică, 1993)
17.30 Războiul fiarelor: încă 
un Dlnobot (animație, 1997) 
18.00 O nouă viață (comedie/ 
dramă, 1981) 20.00 Foamea: 
O chestiune de stil (fantas
tic, 1996) 20.30 Bomba 
(comedie, 1995) 22.00 Noi 
Jurații (dramă, 1996) 23.30 
Supraviețuitorul (acțiune/ 
thriller, 1996)

PRO TV - DEVA
06.45-07.00 Program co

mercial PRO TV Deva 07.00
- 09.00 “Bună dimineața, 
PRO TV e al tău!” (copro
ducție cu stațiile locale) 
09.10-10.00 Program co
mercial PRO TV Deva 17.00- 
17.15 Știrile PRO TV 
(coproducție) 22.15-22.30 
Știri locale

ANTENA 1-DEVA
10.00-10.15 Știri (r) 10.15-

10.30 Plai de cânt și dor 10.35- 
11.00 Muzică, promo

Marea Tombolă a lunii Decembrie.
Vil HM imtm țattri ii câștigi anii distra ctla

100 dupun video Samsung.
Extragiraa n nu loc li heap abil linii

Ianuarie 1999.
Datalii în magazineia Ana Electronic țl ale distribuftorflor 
autorizați din București ți întreaga țari.

ELECTRONIC
OU* SA A, DEVA. M11 DraM, Bl. R, pvttr, W: MM
QUASAR, HUNEDOARA.
Mol Dada i». 37, Bl«,pain, tel 0SA7231K

Joi, IO decembrie

O BERBEC
Posibile neînțelegeri legate de 

o sumă de bani. Ați putea avea 
câștig de cauză în unele 
chestiuni sentimentale. Relațiile 
cu părinții, cam tensionate în 
ultimul timp, își reiau cursul firesc.

O TAUR
Nu este momentul cel mai 

prielnic pentru a semna acte sau 
pentru a face o cumpărătură 
importantă. Veți primi sprijinul 
rudelor mai îndepărtate în ceea 
ce doriți să întreprindeți.

O GEMENI
Discuțiile din familie vă vor mări 

irascibilitatea. Partenerul de viață 
vă va da o veste bună 
referitoare la un câștig pe care îl 
așteaptă. Astăzi lăsați afacerile 
deoparte.

O RAC
Ziua se anunță favorabilă în 

plan sentimental. Ați putea lămuri 
o neînțelegere mai veche ce o 
aveați'pe suflet. în a doua parte a 
zilei un telefon vă va lua prin 
surprindere.

O LEU
Așteptați cu sufletul la gură o 

confirmare a unei afaceri pentru 
care v-ați dat multă osteneală. 
Rezultatul va fi cel dorit, așa că 
nu este cazul să mai aveți emoții.

O FECIOARĂ
Sfera preocupărilor dv. nu 

depășește activitățile de 
divertisment. Iar cum grupul de 
prieteni este deosebit de plăcut, 
veți uita cu rapiditate de toate 
frecușurile din ultimul timp.

O BALANȚĂ
Acasă s-ar putea să apară 

niște probleme pe care n-ar fi 
rău să le rezolvați, dar vă 
lipsește timpul. Veți cheltui o 
sumă de bani pentru a vă plăti 
niște datorii, ceea ce vă încurcă 
planurile.

O SCORPION
Partenerul de viață va primi o 

veste de la drum lung. S-ar 
putea să fie cheia unei realizări 
sociale pe care o visează de 
mult timp și care, desigur, vă va 
afecta șl pe dv.

O SĂGETĂTOR
Energia dv. atinge cote 

maxime și canalizarea ei spre 
domeniul profesional vă poate 
aduce unele avantaje. Unul din 
părinți va avea nevoie de un real 
sprijin din partea dv.

O CAPRICORN
Preocupările artistice v-ar 

putea ajuta să vă mai relaxați 
după ziua agitată pe care ați 
avut-o la slujbă. Persoana iubită 
are ceva să vă reproșeze și n- 
ar strica să-i ascultați plângerile.

O VĂRSĂTOR
Activitățile intelectuale vă 

priesc astăzi. Nu vă agitați, veți 
avea timp pentru tot ce v-ați 
propus. Ați putea chiar să 
obțineți rezultate deosebite. Nu 
uitați însă nici de gospodărie.

O PEȘTI
Sănătatea vă cam face 

probleme. Odihniți-vă și încercați 
să vă implicați cât mai puțin în 
ceea ce faceți. Relația cu 
persoana iubită s-ar putea 
deteriora din cauza stării 
confuze în care vă aflați.

neteste»



10 DECEMBRIE 1998 Cuvântul liber
........ ........................... — — .......................—.........—

r--------------- —---- --------—......... —. s

Fabrica Zarand a 
fost privatizată
Societatea comercială Fabrica Zarand SA 

Bract a fost înființată în anul 1994, prin desprin
derea secției din localitate din cadrul SC Metalotex 
SA Deva, având ca obiect de activitate confecții 
textile, metalice și comerț.

în urma Programului de privatizare prin cu
poane s-au vândut 6,7 la sută din societate, dife
rența rămânând ulterior în administrarea FPS după 
ce s-a încheiat un protocol cu FPS în urma căruia 
acesta a cedat cota de acțiuni FPS-ului.

Deși în decursul timpului conducerea societății 
a încercat mai multe variante de revigorare a 
activității, unele dintre acestea soldându-se cu 
rezultate benefice, dificultățile nu au putut fi elimi
nate, societatea depinzând de beneficiarii aces
teia care din lipsă de lichidități îi datorează mulți 
bani.

Privatizarea societății a fost finalizată recent, 
mai precis în urma unei licitații publice prin care un 
întreprinzător privat a achiziționat integral pachetul 
de acțiuni rămas nevândut.

înființarea societății comerciale Fabrica Zarand 
SA Brad a creat mai multe dispute cu Consiliul 
local Brad care își revendică dreptul de proprietate 
asupra terenului în baza unui extras de Carte 
Funciară din anul 1938. La înființarea societății am 
fost informați de către conducerea unității că atât 
terenul cât și bunurile imobiliare au fost înregistrate 
în capitalul social al firmei fapt ce, mai spun surse 
din conducerea SC Fabrica Zarand SA Brad, a 
clarificat la acea vreme litigiul dintre părți.

Pe de altă parte mai mulți consilieri susțin că de 
drept terenul ar aparține Consiliului local, iar pentru 
acesta SC Fabrica Zarand SA trebuie să plă
tească chirie.

Cazul de față a făcut obiectul unor acțiuni în 
instanță, în prezent fiind pe rol la Tribunalul jude
țean.

Privatizarea societății care s-a făcut prin 
vânzarea pachetului de acțiuni deținut de către 
FPS dă noi speranțe salariaților societății întrucât 
se intenționează relansarea activității de producție, 
iar într-o perioadă următoare vor mai fi angajate 
încă 100 de persoane.

Cornel POENAR 
--------- -------------------------------- J

IMAGINI UMBRITE 
1)E UNELE 

NEGLIJENTE»
Periplul nostru pe câteva străzi ale municipiului 

Brad l-am început chiar din centru, din parcul de 
lângă primărie. Iar la o simplă privire putem spune 
că nu arată rău. Poate chiar mai bine decât altă 
dată în miez de vară. Păcat că această imagine 
este umbrită de containerul de gunoi aflat într-un 
colț al parcului. Era aproape gol, dar lângă el, 
grămezi de gunoi.

Strada Cuza Vodă este spartă cât pe o parte, 
cât pe alta, dar vreun meseriaș prin zonă nu am 
zărit. Și eram pe la ora prânzului. Se circulă greu. 
Atât pietonii, cât și pe carosabil.

Am ajuns și pe malul Crișului Alb. Mai exact în 
spatele străzii Independenței. Iarba este cosită, iar 
gunoaiele au fost adunate. Regretabil este că 
strădaniile s-au oprit la nivelul grămezilor de iarbă, 
frunze și gunoaie care împânzesc malul râului.

La intersecția celor două străzi există și o 
Gazetă a Asociației sportive Aurul Brad. Scorojită, 
ruginită, degradată. Poate ține totuși un afiș al 
respectivei asociații care anunță un mai vechi 
meci de fotbal. în-rest, aici sunt lipite tot felul de 
hârtiuțe cu vânzări de apartamente, tractoare, 
frigider etc. Dincolo de toate, o astfel de prezență 
într-un loc foarte aglomerat al municipiului nu este 
onorabilă.

La Brad a fost destul de frig în ziua prezenței 
noastre. Pe străzi am văzut mulți oameni pe care 
frigul îi obliga să umble repede. în schimb, pe 
strada Spitalului căldura ieșea din pământ. Sub 
formă de aburi. Pe mai multe porțiuni instalațiile de 
încălzire sunt descoperite. Țevile băltesc în apă 
fierbinte. De aici ies nori de aburi ce fac din zonă 
una a gaizerelor finlandeze. Aburi ies și din gurile 
de canal și subsolurile blocurilor.

Este desigur de prisos să mai întrebăm cine 
plătește, nu? într-un alt loc, pe aceeași stradă, trei 
domni sapă veseli o altă groapă din care ies aburi.

lama a sosit!
Se simte foarte bine acest lucru prin magazine 

și alte spații publice pe unde am intrat.

Valentin NEAGU

f------------------------------------------
i “'VtoAtoneCe - Ca "Devai-----------------------------------------------------------------------------------|
j “Vă mulțumim, copiii", "Felici- 
I țări, copiii", “Dumnezeu să vă 
• binecuvânteze pentru lumina 
| care ne-ați adus-o în suflete!"-
■ sunt cuvinte cu care credincioșii 
1 au întâmpinat coriștii la coborâ- 
I rea lor din balconul Bisericii 
| "Buna Vestire"din Deva, unde, 
J timp de două ore, au susținut 
I muzica Sfintei Liturghii din ultima 
| duminică a lunii noiembrie. Erau 
I "Vlăstarele Orăștiei” - corul de
■ copii care ființează de aproape 
| doi ani, sub oblăduirea Bisericii 
I “Adormirea Maicii Domnului” a 
1 Parohiei Ortodoxe Române 
I Orăștie și a Despărțământului 
| ASTRA din acest municipiu.
. Credincioșii, prezenți în nu- 
I măr mare în sfântul lăcaș, au 
| simțit vibrația înălțătoare a gla-
■ surilor de copii care au susținut, 
1 cu puritate și candoare, întreaga

liturghie. Prima priceasnă, a doua 
ne-au făcut să ne întoarcem cu 
pietate către noi, să ne regăsim 
cu ce avem mai pur, iar “Tatăl 
Nostru" a unit în muzica lui Anton 
Pann glasurile tuturor credincio
șilor, biserica devenind un impre
sionant cor ce înălța rugă Tatălui 
Ceresc. O rugă însoțită de cris
talul lacrimilor.

în predica de la sfârșitul litur
ghiei părintele a adus cuvânt de 
mulțumire "Vlăstarelor orăștiene", 
aflate pentru a doua oară în acest 
lăcaș, îndemnând dascălii să ia 
pilda prof. Petru Androne Eli, diri
jorul acestui cor de copii ( cu 
vârste între 8 și 15 ani), care de 
aproape doi ani susține integral și 
permanent muzica liturghiilor atât 
în bisericile din “orașul natal”, cât 
și în cele din localitățile învecinate, 
afirmându-se și mai dep'arte - la

PRO N O
Concursul din 13 decembrie 1998

1. Bari (10) - Empoli (15) 1X
Gazdele cu 5 egaluri acasă și doar cu o vic

torie pot gafa și duminică.
2. Bologna (7) - Salernitana (17) 1
Salernitana are 6 înfrângeri, din tot atâtea 

meciuri în deplasare.
3. Florentina (1) - Juventus (6) 1X
S-ar cuveni o triplă. Noi mergem pe mâna 

florentinilor.
4. Lazio (8) - Sampdoria (13) 1
Un egal nu ar fi exclus, dar mai sigură e vic

toria gazdelor.
5. Milan (4) - Vicenza (16) 1
Cu toată evoluția contradictorie a milanezilor, nu 

le poate scăpa victoria.
6. Parma (3) - Roma (2) 1X
Derby al fruntașilor clasamentului. Gazdele au 

remizat o singură dată acasă, în rest, 5 victorii...
7. Perugia (11) - Cagliari (12) 1X
Credem în victoria gazdelor, dar ca măsură de 

prevedere, se poate merge și la un egal.

Mănăstirea Rîmeț, Vața de Jos, | 
Timișoara. ,

“Cetiniță cetioară, dragă ceti- • 
niță, cetioară dragă! /Cine bate la | 
fereastră..." Colindul înălțat de | 
copii după încheierea liturghiei a ’ 
reținut enoriașii în sfântul lăcaș, I 
preț de mai multe minute. Au fost | 
momente de aleasă înălțare su- . 
fletească, în melodismul colindelor I 
ce curgeau firesc, nuanțat: “La | 
Vifleiem, colo-n jos", "Preamărire ■ 
Fecioarei Maria" (în I.latină), “Nin- ■ 
ge, ninge”, "Colindăm, colindăm | 
iarna" în interpretarea încărcată ■ 
de candoare a micilor coriști.
Alături de acești copii, împreună I 
cu ei, credincioșii din Biserica | 
Buna Vestire am simțit cum ne . 
picură-n suflete infinita lumină a ■ 
credinței. Mulțumim, copii! j

LuciaLICIU I

8. Udinese (9) - Inter (5) X
Inter merge să ia toate trei punctele (și o poate 

face) însă cel mai plauzibil ni se pare un meci cu 
scor nedecis.

9. Venezia (18) - Piacenza (14) 1
Oaspeții au disputat 6 partide în deplasare, 

toate fiind pierdute. Să câștige punct la Venezia?
10. Cesena (19) - F. Andria (20) 1X
Un alt “derby" al ultimelor două’clasate în seria 

B. Poate contează avantajul terenului.
11. Chievo (16) - Lucchese (18) 1X
Oaspeții mizează pe un meci egal.
12. Monza (10) - Cremonese (15) 1
Deși gazdele au fost darnice acasă în acest 

sezon, s-ar putea ca în această întâlnire să iasă 
învingătoare.

13. Torino (3) - Verona (1) 1X2
Greu de prevăzut rezultatul final. Deci, triplă.

Banatul sub acoperirea 
noastră

> *• • » 
if l|*

/<♦ %
Salonte

Beius

Banatul beneficiază acum de calitatea CONNEX GSM.

Cea mai performantă tehnologie.

Cea mai bună calitate a semnalului.

Tot Banatul beneficiază de GSM de calitate. Pentru că acesta

*
*

.>< Arad

este avantajul hotărâtor.

Pentru toată țara.

ioara

•Mnravita

\ ¥ Deva

’ * •
V Caransebeș

ueva

Hunedoara4 • Orâșîie
*

Drumuri naționale cu acoperire CONNEX GSM: 
Nădlac - Arad - Deva, Jimbolia - Timișoara - Lugoj - Deva, 
Moravița - Timișoara - Arad - Oradea - Satu Mare, 
Oradea - Deva.

Petri* •'
Lupan»

< w
4 I

i Târlii

wmi-x
GSUl'

O acoperire de calitate
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> “Căsătoria se bucură 
de popularitate pentru că ea 
combină maximum de tentație 
cu maximum de posibilitate"

> "Oamenii care au 
considerat căsătoria fericită se 
recăsătoresc întotdeauna".

> “Chiar în cele mai 
fericite căsnicii nu trece o zi

CĂSĂTORIA
văzută de 

George Bernard 
Shaw

....

fără să existe o mie de clipe 
de infidelitate".

> “Căsătoria ca realitate 
nu seamănă deloc cu 
căsătoria văzută ca ideal. Nu

: vreau să spun că este mai rea: 
pur și simplu să spun că este 
diferită".

>. "Căsătoria nu este o 
instituție unică, invariabilă: ea se 
schimbă de la civilizație la 
civilizație, de la religie la religie, 
de la cod civil la cod civil, de la 
frontieră la frontieră".

> “Femeile nu se căsă
toresc întotdeauna spre a fi 
fericite. Ele se căsătoresc i 
adesea pentru a fi femei 
măritate și nu domnișoare".

Selecție de 
Hie LEAHU

Despre conducerea 
Primăriei Petriia aflasem că 
este preocupată de pro
blemele sociale. întrebat 
despre acest lucru, dl 
primar Hie Păducel îmi 
relata că foarte multe 
persoane au nevoie de 
ajutor dar intervenția 
Primăriei este deseori 
limitată de posibilitățile 
financiare. Căci oricâtă 
bunăvoință ar exista, fără 
bani nu se poate face mare 
lucru. Și totuși, se mai face. 
De ta di primar am aflat 
despre inițiativa a două 
lucrătoare ale Primăriei, 
care se ocupă benevol de 
alfabetizarea unor copii 
care au depășit vârsta 
școlarizării.

Dneie Mihaeia Lang și 
Luminița Becheru, una 
ingineră, cealaltă profe
soară de religie, s-au gândit 
să realizeze cursuri pentru 
copii și adolescenți care au

“Măreția lumii este creată pe jumătate de X 
X bărbați și pe jumătate de femei. X

Durerea lumii este creată și ea pe jumătate de l 
I bărbați și pe jumătate de femei". X

Kazi Nazrui Islam Ț 
▼___________ ____ _____ __________ ______________ ___ ___________________________V

depășit cu 3 ani vârsta 
înscrierii în clasa întâi și 
care conform Legii 
învățământului nu mai pot fi 
școlarizați. “E un fel de 
alfabetizare - spune dna 
Mihaeia Lang, inspector cu 
protecția socială ■ pentru 
copiii care n-au avut 

jQași spre lumina
posibilități materiale pentru 
a merge la școală. ” Pentru 
asemenea copii, cete două 
doamne au inițiat proiectul 
"Pași spre lumină" cu care 
s-au prezentat la concursul 
organizat de Fundația 
pentru o societate des
chisă. Cei 800 de dolari 
solicitați vor sosi în curând 
și din ei se va asigura 
îmbrăcămintea pentru 10 
copii cu vârste între 9 și 15 

ani care urmează cursul. 
Copii neștiutori de carte 
sunt mai mu/ți în zonă și ii s- 
a sugerat să extindă 
proiectul.

Deocamdată cursurile 
se țin o dată pe săptămână 
cu cei 10 elevi și se vor 
desfășura pe perioada 1 

noiembrie 1998 - 1 iunie 
1999. Muiți părinți au fost 
convinși sa-și lase copiii la 
aceste cursuri în ideea de 
a-i vedea îmbrăcați în haine 
noi (unii n-au decât un rând 
de îmbrăcăminte ori își 
împrumută frații unii de ia 
alții unele articole). în 
schimb copiii sunt încântați 
de ceea ce învață pentru că 
unii nu cunosc zilele 
săptămânii sau lunile

I 
anului, nu-și știu adresa 
de acasă. în momentul în 
care vor avea hainele, un 
fel de uniforme, cu 
siguranță vor veni toți 
copiii ia cursuri, mai ales 
că Școala Generală Nr. 2 
Petriia a promis să ie dea 
manuale și caiete. Ar fi 
binevenit orice ait sprijin 
pentru acești copii care 
acum fac primii pași spre 
lumina cărții. Pentru că 
este inadmisibil ca în 
pragul mileniului trei să 
mai existe copii și tineri 
cufundați în bezna 
inculturii, să nu știe să 
scrie și să citească. Ar fi 
bine, de asemenea, dacă 
s-ar găsi o soluție legală 
ca ia sfârșitul cursului 
copiii să poată obține - în 
urma unei examinări - o 
atestare a pregătirii lor.

Viorica ROMAN

Zâmbetele celor
neajutorați

Pe Ileana Baciu o cunosc 
de o bună bucată de vreme 
și de fiecare dată o întâlnesc 
cu plăcere pentru că pare să 
fie mereu dominată de bună 
dispoziție. Știam că viața nu 
i-a oferit doar florile împlinirii 
ci și spinii dezamăgirii și 
voiam să realizez cu ea o 
discuție, să-i fac un portret. 
Ezitările ei, pornite din 
modestie și din dorința de a 
nu deschide răni trecute, mi
au determinat să-i cer să-și 
facă singură prezentarea reți
nând din viața ei doar ceea 
ce este luminos. Lăsând la 
o parte cariera cu satisfacțiile 
ei, alte realizări, Ileana s-a 
oprit doar asupra grijii pentru 
cei neajutorați, preocupare 
care-o definește din 
copilărie. Poate altora li se 
pare mai important ca atunci 
când se vorbește despre ei 
să-și prezinte un curriculum 
vitae, cu diplomele ori ave
rile acumulate și mai neîn
semnată atitudinea față de 
semeni. Nu este cazul celei 
care se prezintă în rândurile 
ce urmează.

“Cea mai grea temă de 
casă mi se pare aceasta în 
care mi se cere, ca după 
jumătate de secol de exis
tență, să-mi transcriu viața în 
câteva rânduri. De fapt fie
care dorește să-și înfrumu
sețeze griurile existenței 
zilnice cu clipe luminoase, 
care persistă cel mai mult in 
noianul de amintiri, de care 
ne amintim cel mai repede 
atunci când preferăm eveni
mentele trecute.

Clipele cele mai lumi
noase ale mele au fost cele 

* in care am reușit să fac să 

FEMEILE AMERICANE 
URCA ÎM IERARHIE

Numărul femeilor care ocupă posturi de conducere în marile 
companii americane este în creștere, dar salarul ioi rămâne inferior 
cu o treime celui al omologilor lor bărbați, se arată într-un raport al 
societății de statistică Catalyst.

într-un post de președinte sau director general, o femeie câștigă 
numai 68 la sută din cât obține un bărbat în aceeși funcție, se arată 
în raport. Cu toate acestea, în acest an, 11,2 la sută din posturile de 
președinte sau director general din întrepriderile americane sunt 
ocupate de femei. în 1997, acest procent era de numai 10,6. Compania 
Catalyst prognozează că în doi ani femeile vor ocupa 13 la sută din 
aceste posturi, iar în 2005 procentul ar putea ajunge până la 17.

zâmbească cu încredere in 
viitor pe cei mai slabi în 
fața realităților din jur: copiii 
și oamenii în vârstă.

De la anii în care am 
început să îi pricep pe cei 
care mă educau: părinții, 
bunicii, frații, surorile, mătu- 
șile, unchii, învățătoarea, 
profesorii, dirigintele am 
învățat o strașnică lecție: 
“Să nu râzi niciodată de 
nimeni!", “Să iubești cu 
toată dăruirea pe cei ce nu 
se pot ajuta singuri: copiii și 
oamenii în vârstă!" Nu am 
făcut-o cu ostentație sau 
desfășurând acte caritabile 
de răsunet încât să primesc 
mulțumiri publice, dar am 
făcut-o ori de câte ori am 
găsit aceste persoane la 
neputință, sprijinindu-le în 
modul în care, acestea o 
cereau pe loc.

Nici acum nu scriu cele 
de mai sus pentru a primi 
măcar vreo vorbă sau 
vreun gest de recunoștință 
din partea cuiva, ci doar 
pentru faptul că îmi dau 
seama că aceasta a în
semnat foarte mult pentru 
mine, pentru viața mea.

Extrapolând aș spune - 
ce dar mai frumos poți primi 
decât să-ți vezi copiii 
zâmbindu-ți cu iubire și pe 
mama sau tata urmărindu-ți 
cu dragoste mișcările ce le 
faci în preajma lor"

într-adevăr ce poate fi 
mai minunat decât să vezi 
în jurul tău doar fețe 
luminate de zâmbete? La 
ce-ți folosesc lucrurile 
adunate dacă cei care te- 
nconjoară te privesc cu 
ură, cu durere sau indi
ferență? (V. ROMAN)

K câtcva rRt/cvRi
• Un ghiveci cu 

busuioc verde, pus 
în cameră de cu 
seară, alungă in

sectele, calmează nervii și 
aduce un somn adânc și 
liniștit.

• Mâncărurile din carne de 
pasăre sunt mai gustoase 
dacă la prepararea lor se 
folosește margarină sau unt, 
în loc de ulei.

• Pentru îndepărtarea mi
rosului neplăcut care apare 
în timpul preparării verzei 
sau conopidei, se înmoaie 
un prosop în oțet, se stoarce 
bine și se așază pe capacul 
vasului în care fierbe 
mâncarea.

• Păstrați cojile de 
portocale. Rulate în formă de 
melci, acestea se vor înșira 
pe ață ca niște mărgele și 
se vor fierbe ca o dulceață 
obișnuită. Se vor folosi apoi 
la ornarea torturilor sau 
prăjiturilor.

• Dacă supa sau mân
carea sunt prea sărate, se 

adaugă la fiert câteva felii de 
cartofi cruzi care înainte de a 
fi servite se scot. Aceștia 
absorb o parte din sare.

• Legumele uscate (fa
sole, mazăre, linte) se pun 
la fiert cu apă rece. Sarea 
se adaugă când legumele 
sunt aproape fierte, căci 
altfel rămân tari.

• Mătura nouă este indi
cat să se opărească bine cu 
apă fiartă înainte de a o 
folosi pentru a deveni mai 
flexibilă și rezistentă.

• Pentru rufe frumos 
mirositoare, puneți esență 
de parfum în apa cu care se 
stropesc rufele de călcat. 
Căldura fierului de călcat 
produce degajarea mirosu
lui care pătrunde în țesătură 
și se păstrează astfel mult 
timp.

• Cartofii fierți în coajă 
rămân albi dacă în apa să
rată în care se fierb se 
adaugă puțin oțet. Nu se 
clătesc în apă rece pentru a 
nu deveni cleioși.

“în paginile acestei cărți veți 
găsi nu numai un mare număr de 
rețete de prăjiturele, fursecuri, 
biscuiți, ci și de checuri, 
prăjituri cu fructe și torturi 
pentru ocaziile deosebite. 
Rețetele tradiționale vor fi cele 
care vor împrumuta un plus de 
culoare meselor aranjate de 
sărbători." Cu asemenea cuvinte

1>râjitoH pentru sărbători
ne îmbie autorii cărții “Prăjituri 
pentru sărbători în familie” să 
răsfoim această lucrare, apărută 
în condiții deosebite la Editura 
"Aquila ’93". Hârtia de calitate, 
fotografiile color care însoțesc 
toate rețetele dau un plus de 
atractivitate cărții, în cuprinsul 
căreia gospodinele vor găsi 
multe răspunsuri la întrebarea 
“Ce voi pregăti în acest an de 
sărbători, îndeosebi pentru cea 
a Crăciunului?” Rețete pentru 
cozonaci, checuri, aluaturi 
fragede și prăjituri subțiri, turtă 
dulce, prăjituri cu albuș de ou - 
timpul de preparare (care 
cuprinde atât timpul de 
prelucrare a aluatului cât și cel 
de coacere), conținutul caloric 
sunt prezentate într-o manieră 
care vine în sprijinul gospodinei.

La aceeași editură (Aquila 
’93) și tot în condiții grafice 
deosebite, a apărut cartea 
“Prăjituri repede de preparat. Pur 
și simplu - bun." Peste 50 de 
rețete pentru prăjituri simple și 
fine, pentru torturi apetisante cu 
fructe și pentru patiserii întâlnim 

în paginile cărții - rețete care se 
prepară în maximum o oră! 
Privind fotografiile color (cq 
însoțesc și aici fiecare rețetă) 
“îți lasă gura apă!”

în preajma sărbătorilor de 
iarnă Editura “Aquila ’93" s-a 
întrecut pe sine - a pus la 
îndemâna gospodinelor 10 
lucrări cu de toate: “Salate 
pentru petreceri și bufet rece" 
(care, preparate într-un timp 
relativ scurt, satură muiți, muiți 
oaspeți și rezistă și nopți mai 
lungi pe bufet. Sunt 50 de rețete 
pentru salate cu legume, orez, 
cartofi, tăiței, salată verde și 
fructe), “Preparate la tigaie" 
(rețete simple și rapide, 
vegetariene, internaționale și 
dulci), “Pizza" (70 ide rețete 
creative de pizza din carne, 
pește, vegetariene). Desigur, nu 
au fost uitate nici “casele mari" 
care posedă cuptoare cu 
microunde. Cartea “Rețele 
culinare (pentru gurmanzi) 
Microunde" nu se rezumă doar 
la rețete - peste 200 la număr - 
ci dă și sfaturi practice privind 

folosirea cuptorului, durata și 
modalitățile de gătit. Pentru 
iubitorii preparatelor din 
pește, la aceeași editură a 
apărut cartea cu rețete 
“Pește", iar pentru gospodinele 
care doresc să organizeze 
mese deosebite, Editura 
Aquila le recomandă: 
“Bucătăria chinezească”, 
“Bucătăria turcească", 
"Bucătăria grecească", cu 
rețete originale pentru 
aperitive, salate, mâncăruri din 
carne, pește, legume și 
dulciuri. 400 rețete pentru 
aperitive, supe, mâncăruri de 
legume, preparate din carne, 
garnituri, sosuri, salate, 
aluaturi diverse sunt 
înmănunchiate în volumul 
“Rețete preferate”.

Cărțile de bucate au fost 
puse la îndemâna gospo
dinelor în librăriile “Poveștile 
lui Creangă" din Deva, ca și la 
tonetele acestora.

Lucia L/C!U
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“Am încredere în primar, că-i un om bun”
Problemele cu care se confrun

tă Slmerienii, felul în care primăria 
și Consiliul local înțeleg să fie ală
turi de cetățeni, modul în care oa
menii văd activitatea celor pe care 
i-au ales în fruntea orașului, au fost 
câteva dintre problemele pe care 
le-am urmărit în ancheta efectuată 
săptămâna trecută la Simeria.

Ion Banciu, pensionar - Vedeți 
dumneavoastră, orașul acesta are destule 
probleme. Poate că cea mai mare este cea 
a canalizării și, în legătură cu asta, cred că 
cei de la primărie au făcut destule eforturi 
pentru a o rezolva. Oricum, mai bine de 
jumătate din oraș este în situația asta.

Dana Marin, ingineră - Cum să nu, 
normal că am încredere în primar. Mai 
puțină încredere am în consilierii locali. 

De fapt, consilierii aceștia sunt doar o 
frână în calea concretizării unor inves
tiții. Și, în plus, sunt și prea mulți la număr. 
Poate că ar trebui făcute niște schimbări 
odată cu viitoarele alegeri.

George Mihalcea, elev - Habar 
nu am. Nici nu știu cine este primar, iar 
de consilieri ce să mai spun...

Petru Andrei, șomer - Eu am fost 
disponibilizat de la CFR. Am lucrat 15 
ani la ei și acum...Noroc că stau la casă, 
am și grădină și nu prea îmi fac griji 
pentru traiul zilnic, dar dacă plouă mai 
mult grădina mi se inundă. Am tot făcut 
plângeri pe la primărie dar mi s-a spus 
că până nu se rezolvă cu canalizarea 
orașului nu se poate face nimic.

Ana-Maria Predescu, casnică - 
Păi, eu prea multe nu știu despre domnul 

Rovinaru. L-am ales dar, după aceea, nu 
am prea văzut cine știe ce activitate. 
Probleme mari nu cred că sunt în oraș, 
dar știu că cei care locuiesc în cartie
rele de case nu au canalizare și din 
cauza asta au probleme. Eu locuiesc la 
bloc, dar am o prietenă care are mereu, 
probleme cu grădina atunci când plouă 
mai mult. Poate că aici ar trebui primăria 
să facă ceva, să rezolve situația.

Doru Marinache, pensionar-Am 
încredere în primar, că-i om bun, consi
lierii locali sunt cei care iau banii degea
ba. Acum li s-au mărit și indemnizațiile, 
dar tot degeaba. Nu fac decât să se 
opună oricăror progrese. Nu contează 
partidele din care fac parte, toți sunt la 
fel. Păcat că domnul Rovinaru nu-și 
poate vedea de treabă din cauza lor.

Taxele și impozitele 
locale s-au majorat 

cu 30 la suta
Printr-o hotărâre recentă a 

Consiliului Local Simeria taxele și 
impozitele locale au fost majorate 
cu 30 la sută.

Decizia a fost luată în ședința 
din 26 noiembrie și este motivată 
de rata inflației pe nouă luni ale 
anului în curs cât și de nevoia de a 
se obține fonduri necesare admi
nistrării și gospodăririi localității.

Târg gratuit
Tot printr-o hotărâre a Consi

liului Local Simeria s-a aprobat 
gratuitatea accesului crescătorilor 

de animale în târgul tradițional 
care are loc periodic în zona Bis- 
cariei. Până la această hotărâre 
taxele pentru accesul în târg oă- 
cilau între 10000-30000 de lei, în 
raport de animale: 10000 lei 
pentru porci, 2000C de lei pentru 
bovine și 30000 de lei pentru un 
cal.

Hotărârea a fost adoptată la 
propunerea consilierului indepen
dent Cosmin Colcer și are la bază 
reluarea unui târg de tradiție cum 
este cel de :a Eiscaria, târg ce a 
consemnat un declin în ultima pe
rioadă, între cauze fiind și cea a 
taxelor considerate mari de pro
ducătorii agricoli care erau obligați 
să plătească acești bani, chiar da
că nu își vindeau animalele.

Canalizarea orașului - o mare 
pacoste pe "capul autorităților” 

locale
Deși orașul Simeria pare să fie o așezare fără prea mari 

probleme, realitatea contrazice. Extinderea așezării neco
relată cu un program adecvat de canalizare creează mari 
dificultăți locuitorilor săi.

Sute de locuințe sunt cuprinse de igrasie, pereții se 
exfoliază, dușumelele putrezesc, iar în perioadele mai 
ploioase pivnițele sunt inundate.

Singura alternativă într-o asemenea situație rămâne 
refacerea întregului sistem de canalizare din zonele afec
tate, proiect ce a fost demarat de altfel în urmă cu câțiva ani. 
Primele aprobări s-au obținut încă din anul 1996, an când 
s-au finalizat demersurile la organismele de resort - și vizau 
cheltuieli la nivelul de atunci de peste 30 miliarde de lei.

Deși din punctul de vedere al aprobărilor s-a obținut undă 
verde, lipsa banilor a făcut ca lucrurile să bată pasul pe loc.

"Cu toate că ne-am străduit să găsim noi soluții de 
finanțare a acestui proiect, care este foarte important pentru 
locuitorii Simeriei, ne spunea dl loan Rovinaru, primarul 
orașului, pentru anul 1998 nu am putut aloca mai mult de 
800 de milioane de lei, bani cu ajutorul cărora am efectuat 
canalizarea pe strada Progresului.

Bugetul de austeritate la nivel național, precum și impo
sibilitatea de a finanța din fondurile locale proiectul ce 
vizează canalizarea orașului nu exclud o finalizare în timp de 
25-30 de ani a acestei mari probleme cu care se confruntă 
orașul Simeria, întrucât din bugetul local nu pot fi alocați mai 
mult de un miliard de lei în fiecare an pentru o asemenea 
lucrare. Or, dacă la nivelul lui ‘96 valoarea întregului proiect 
depășea circa 30 miliarde de lei, la valoarea actuală 
costurile se ridică la mult mai mulți bani.”

Primarul Simeriei, dl loan Rovinaru, speră să poată obține o 
finanțare extrabugetară în urma mai multor demersuri efectuate 
de la câteva organisme internaționale care s-au arătat interesate 
să finanțeze proiectul aflat pe rol, finanțare cu o dobândă medie 
anuală de aproximativ 3,5 la sută. Dacă aceste demersuri vor 
deveni o realitate calvarul din casele locuitorilor Simeriei va 
dispărea în câțiva ani. în caz contrar acesta va reprezenta o 
problemă majoră și pentru generația viitoare, fără să mai 
amintim bătaia de cap pentru autoritățile locale.
- —......... ’ J

Unde sunt cei șapte ani 
de-acasă?

într-o recentă vizită de docu
mentare pe care am făcut-o la 
Simeria am trecut și prin piața 
Comercială, sperând să putem 
reliefa problemele cu care se 
confruntă administrația aces
teia. Din păcate, speranțele 
noastre nu au putut fi concre
tizate, fapt datorat tocmai celui 
care trebuia să ne dea datele de 
care aveam nevoie. Deși ne pre
zentasem, salutându-i pe cei 
aflați în încăperea unde este se
diul administrației pieței, nu am 
primit nici un răspuns din partea 
domnului Nicolae Irimie, adminis
tratorul acesteia. Domnia sa era 
vizibil mai preocupat de noul său 
telefon celular decât de o even
tuală convorbire cu redactorii 
“Cuvântului liber”. Am așteptat 
politicoși ca domnul adminis- 

ktrator să-și termine convorbirea

dar, nici după consumarea aces
tui fapt, domnul Irimie nu a cata
dicsit să spună măcar un “bună 
ziua”, ignorându-ne ca și când 
nu ar fi fost nimeni în încăpere. 
Desigur, nu era obligat să poarte 
o convorbire cu noi, dar putea 
măcar să ne răspundă la salut. 
Dar, cine știe, probabil că cei 
șapte ani de acasă sunt pen
tru dânsul doar o noțiune de 
care nu a auzit niciodată până 
acum. Poate că mizeria din 
piață să fi fost cauza pentru 
care domnul Irimie nu a dorit 
să stea de vorbă cu noi, dar 
asta nu îi scuză comportamen
tul. Ținem totuși să îi reamintim 
că îndeplinește o funcție pu
blică și că aceasta implică și 
menținerea unei legături cu 
contribuabilii și cu mass
media.

Grupaj realizat de Corne! POENAR, Andrei NiSTOR
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(lit* '• Vând cuptc

ANIVERSARI

• “La mulți ani!"cu sănătate 
și bucurii urăm azi, 10 de
cembrie, colaboratorului 
nostru Aurel Dan Burnaru la 
împlinirea vârstei de 31 de ani. 
Redacția.

cuptor panificație 
rotativ, marca Roto-Revent, 
preț avantajos. Tel. 234168 
(4269)

• Viagra, spray contra 
ejaculării rapide, medicamente 
potență, 01/6376273, 092/ 
342628,092/342629. (OP)

• Vând și montez parbrize. 
Deva, Dragoș Vodă 14, tel. 
225075. (3906)

• Firmă distribuție medica
mente și cosmetice caută agent 
de vânzări pentru Deva-Hune- 
doara. Tel. 094 525009 (4264)

• Pierdut carnet student pe 
numele Moga Adina, Universita
tea de Vest. îl declar nul. (3V63)

DIVERSE
COMEMORĂRI

VÂNZĂRI 
CUMPĂRĂRI V

•Vând oțel beton <|>6=2965 
lei/kg, <|>8,10,12=2805 lei/kg. 
Tel. 213637, 092/348200 
(3930)

• Vând casă, Simeria, str. 
Traian, nr.54, gaz, anexe. Tel. 
260471, orele 10-16, zilnic 
(4255)

• Dețin spațiu producție 
industrie alimentară. Caut 
investitor. Vând abator auto
rizat, situat în fermă producție 
vegetală. Vând tractor U 650 
și diverse agregate agricole. 
Tel. 092 777302 (4254)

• Vând apartament 2 ca
mere, Hunedoara, 11 milioane, 
negociabil. Informații tel. 
247756(4916)

• Vând tractor 18 CP. Tel. 
212211,orele 10-18(4095)

• Vând tractor, plug, disc, 
cositoare portabilă, la prețul de 
6000 DM. Tel. 622298 (4265)

• Vând (schimb cu auto) 
microbuz VW, stare foarte 
bună, CI, RT 2000, 14 mili
oane, negociabil. Tel. 261221 
(4270)

• Vând IMS motor Brașov, 
Orăștie, str. Cîmpu Nou, nr. 28. 
Tel. 242208 (4917)

• Vând Dacia Break, fabri
cație octombrie 1997, în 
garanție. Tel. 092/371757 
(3567)

• Vând motor ARO și cutie 
de viteză, noi, preț convenabil. 
Tel. 651612, Brad’. (3364)

• Vând Alfa Romeo Giulie- 
tta, înmatriculat. Informații 
după ora 16, la tel. 770434 
(5773)

• Vând baionetă veche, 
secolul XVIII, stare perfectă. 
Tel. 217694.

• Cumpărăm copiatoare 
dezafectate, orice marcă, for
mat A3, minimum 20 copii pe 
minut. Ofer 300.000 lei/buc. 
Tel. 092/403863 (OP)

• Vând mașini tors și dărăcit 
lână și brutărie, cuptor rotativ. 
Tel. 094394735 (OP)

• Vând gater circular în 
stare de funcționare. 
651612, Brad. (3365)

OFERTE DE
SERVICII

Tel.

• Efectuez transport per
soane la Bekescsaba și 
București. Tel. 217882. (4082)

• SC Agercom SRL Deva 
angajează vânzătoare. Tel. 
219300,230793, orele 8-16 
(4268)

• Angajăm șofer transporturi 
internaționale, categoriile C, D 
și E. Tel. 232551 (4266)

• SC Lucaciu Comex SRL 
angajează facturistă PC. Tel. 
234283(4271)

• Cooperativa “Igiena" 
Hunedoara, Cu sediul în Hune
doara, str. N. Bălcescu, etaj 
3, cam 1, anunță organizarea 
concursului pentru ocuparea 
postului de casier. Concursul 
va avea loc în ziua de 18 
decembrie 1998. Informații 
suplimentare se pot obține la 
tel. 054/717655 sau la sediul 
cooperativei. (3762)

• Cătălin Andreasson este 
citat în 5 ianuarie 1999 pentru 
divorț, dosar 5264/98, Jude
cătoria Deva. (4263)

• SC Alex Comimpex SRL 
Deva practică un adaos co
mercial cuprins între 0-100 la 
sută. (4259)

• Cu autorizația nr. 16242/ 
02.11.1998 a început activitatea 
Asociația familială Benchea 
Rodica, la Boholt, nr. 34. (4312)

• Potrivit art.40, fam, recla
mantă va purta pe viitor numele 
avut anterior căsătoriei, respectiv 
acel de Lăcătuș iar pârâtul va 
purta numele de Huluba (3764)

• S.C. Neiconi’s SRL Hațeg 
deschide în str. Cimitirului, nr. 
8 Hațeg, prestări servicii, 
confecții metalice și tinichigiu 
industrial. (5674)

• S-au scurs 6 săptămâni 
de lacrimi și durere de când 
ne-a părăsit pentru totdea
una scumpul nostru

ing. LUCIAN MOGA
Ai plecat din viața noastră/ 

Fără a spune un cuvânt/ Și- 
ai lăsat în urmă familia - 
plângând. Te vom iubi întot
deauna și nu te vom uita 
niciodată. Parastasul de 
pomenire va avea loc sâm
bătă, 12 decembrie 1998, ora 
11, la Catedrala Ortodoxă 
Sfântu Nicolae din Deva, str. 
A.lancu. Dumnezeu să odih
nească sufletul tău! Familia.

• Membrii familiei mulțu
mesc tuturor celor care au 
fost alături de ea și l-au 
condus pe ultimul drum pe 
cel ce a fost

prof.dr.ing. SAIMAC ANTON
Să-i fie țărâna ușoară!

DECESE

PIERDERI

• Familia Bozan anunță cu 
profundă durere trecerea în 
neființă, la vârsta de 74 de 
ani, a iubitului lor

PETRU BOZAN

• Cumpăr telefoane celu
lare GSM, defecte, sparte, 
codate sau blocate Tel. 094 
859958(4051)

• Vând tablă zincată cu
tată 0,75 - 7094 lei/kg, tablă 
zincată dreaptă 0,45 x 1000 
x 2000 - 66.000 lei/coală. Tel. 
227929,226168(4099)

• Vând vin natural de coa
căze. Tel. 231523 (4251)

• Vindem și montăm par
brize auto pentru orice tip de 
autovehicule autohtone și im
port. Sîntuhalm, Complex 
Eurovenus, boxa 8. Tel. 092 
321691,219167(4256)

• Vând mașină de spălat 
automată, nouă, import Italia, 
3.000.000, negociabil. Deva, 
str. Călugăreni, nr.14. Tel. 
219167(4257)

• Vând 500 kg miere de tei, 
cu 20.000 lei kg la adresa: 
Geoagiu Sat, Calea Roma
nilor, nr. 126(1)

• Doriți siguranța maximă în 
exploatare și micșorarea 
consumului de gaz? Folosiți 
la sobele de teracotă și 
cazanele de încălzire centrală 
ARZĂTOARE DE GAZ 
ITALIENE AUTOMATIZATE 
“CORIZZA”! Pentru comandă 
vă puteți adresa la S.C. 
CONSTRUCȚII Șl INSTALAȚII” 
SRL Deva, str. Coziei, nr. 14, 
tel. 216968.

înhumarea astăzi, ora 13, 
în Sulighete. Bunul 
Dumnezeu să-i dea odihnă 
veșnică! (4274)

• Pierdut certificat fiscal nr. 
2772/IT eliberat de DGFPCFS 
pentru SC de Pază SRL 
Deva. Se declară nul. (4258)

Societate comerciala
Vinde prin depozitul-magazin situat

in incinta S.C. Polidava S.A. Deva (tipografia veche) 
următoarele produse;

Caiete școlare 
dictando și matematică

IW URI»’ 
ib'V

torribdla

Consumcoop 
Sarmizegetusa - pe un 

bratn ascenbent
Cum aprecia dl Gheorghe 

Boldea, președintele Consum
coop Sarmizegetusa, unitatea a 
înregistrat în acest an rezultate 
semnificative. După șase luni, 
spre exemplu, volumul de des
facere a mărfurilor a înregistrat, 
față de aceeași perioadă a anu
lui anterior, 685 la sută. în toam
na acestui an au fost vândute, în 
schimbul a 896 de cupoane agri
cole, importante cantități de în
grășăminte complexe, azotat, 
semințe pentru cei care practică 
agricultura - prin magazinele 
sătești din comunele Densuș și 
Sarmizegetusa, aparținând coo
perativei amintite.

Din datele furnizate de dna 
Viorica Albulescu, contabil șef, 
reținem că după perioada care a 
trecut din acest an a fost rea
lizat la comerțul cu amănuntul un 
volum de desfacere echivalent 
cu 1,4 miliarde lei, la producția 
industrială 424 milioane lei, iar la 
achiziții 33 de milioane lei.

“Programul inițial - sublinia dl 
președinte Boldea - a fost re
partizat pe fiecare unitate ținând 
seama de zona de amplasa
ment, puterea de cumpărare și 
numărul de locuitori, de ceea ce 
solicită oamenii. Fiecare magazin 
în parte și-a realizat programul 
stabilit - respectiv cele din 
Hobița, Breazova, Păucinești, 
Zeicani, Sarmizegetusa, precum 
și cele din comuna Densuș, res
pectiv unitățile comerciale din 
Hățăgel, Stei, Poieni, Peșteana, 
Peștenița."

Acest reviriment, cum am 
aflat, s-a produs începând cu 
luna august '97, de când coope
rativa are un președinte. A fost 
repus în funcțiune camionul, s-a 
mai dotat unitatea cu încă o Da
cie papuc, astfel că aprovizio
narea fiecărui magazin, în func
ție de solicitările populației să
tești, a devenit prioritatea con
ducerii.

De la brutăria din Sarmize
getusa, cu o capacitate de 2,4 
tone pâine în 24 de ore, sunt 
aprovizionate toate unitățile 
cooperativei de consum din cele 
două comune ale județului, pre-

cum și localitățile Bucova și 
Bouțari din județul Caraș 
Severin.

Aport însemnat în realizările 
de ansamblu ale cooperativei au 
și unitățile de alimentație publică 
din Sarmizegetusa, Peșteana, 
Densuș și cofetăria din Sarmi
zegetusa. Recent s-au făcut 
investiții pentu a crea ambianță 
și confort, dar și pentru reparații. 
A fost schimbat mobilierul la 
cofetărie, câteva spații comer
ciale au fost dotate cu televi
zoare color și lăzi frigorifice, la 
60 la sută dintre unități s-au făcut 
reparații interioare și exterioare, 
a fost reparat acoperișul la ma
gazinul Densuș. Toate spațiile 
sunt folosite de către coope
rativă, nu le are închiriate altor 
societăți.

De mai bine de un an de zile, 
cooperativa are încheiate con
tracte în condiții avantajoase de 
plată și transport cu “Agroba- 
natul" care îi furnizează la co
mandă făină, tărâțe, făină de 
mălai, sare drob, dar și cu “Căvă- 
rănțana”, din județul Caraș Se
verin, pentru aprovizionarea cu 
mezeluri.

Majoritatea mărfurilor spe
cifice mediului rural sunt aduse 
din depozitul “Federalcoop” cu 
care există o bună colaborare. 
Cooperativa a fost sprijinită de 
forul tutelar nu numai în apro
vizionarea cu articole necesare 
sătenilor în agricultură și în pro
priile gospodării, dar și în do
tarea eu mijloace de transport. 
Pozitiv este de asemenea faptul 
că unitatea nu are nici un fel de 
datorii la bugetul statului.

Pentru că Sfintele Sărbători 
de iarnă se apropie, conducerea 
Consumcoop Sarmizegetusa 
transmite, și prin intermediul 
acestor rânduri, salariaților și 
membrilor lor de familie, furni
zorilor, tuturor colaboratorilor 
calde și sincere urări de bine și 
de sănătate. “Fie ca Noul An să 
ne găsească mai buni și mai în
țelepți, să fie mai bogat în îm
pliniri.”

Estera SÎNA
Lichior cApșuni J»2
Lichior vișine 25

Alcool «7*
Vodca 32' 

■tom «Jamaica 32* ItSl Lichior cireșe negre 20
i

.........

Slff

De asemenea, vinde::
Bere Silva 1/2 

Bere Begun 1/2
Apâ minerala Bucovina 1,5 L 

Hârtie igienica

Vremea va fi deosebit de 
rece, geroasă noaptea și dimi
neața. Cerul prezintă înnorări ' 
accentuate in jumătatea de_________________________________<

nord a țării, unde local va ninge. Ninsorile se vor semnala numai 
pe alocuri. Jn următoarele zile, aria ninsorilor se va restrânge, 
în nordul și vestul țării se vor semnala ninsori răzlețe. Vântul va 
fi slab la moderat, cu intensificări temporare. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse intre -18 și -8 grade, mai coborâte in 
depresiuni, iar cele maxime, intre -8 și 2 grade. Local se va 
forma ceată, asociată cu depunere de chiciură.

Relații la depozit tel: 225904, orele 10-14. 
cerere, marfa poate fi aduaA. la unitatea dvi.

Uleiurile de motor

mol arrier
au demonstrat performante deosebite 

fiind la cele mai exigente m

tipul uleiului cuiparat
I

I

...........
prenuae, . . 
adresa. . . .

Castigatoni vor fi anunțați in presa in perioada 18-24 .01.1999 
Pentru Informații suplimentare sunați la 059/476091

L. Udeeu coti -i cv
rkl gutln 4 litri ulei a» «otor MPkCAWItB 

in purlouda
■ 15 octombrie-15 decembrie 1998

talonul d. participară. I. --------—
" aapararli 11 «tampiluxa si-1 triale lio-.m"

«■ cntaww «■ uaparora
ta C.P. nr.101,0.P. nr.9, cod 3700, Oradea, 

pana u 31doaxTtco1S9a ■ -----------

M Franjul cal aara asta un autnturlsa

_ __ ^Daewoo Cielu
Prunii suplnantara in calul in care

cotigatorul uU unul diatm rwap ar atari f pmilii—I 
ulnxuriier Ml rw cu u

leatul Haalaol 99, ffaalaol 990,(haleai Uni varul 
Starlight sau Jiusal
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LICITAJIE PUBLICĂ 
Consiliul local Deva - județul 

Hunedoara
Piața Unirii, nr. 4, telefoane 213435, 212735

* fr

Organizează licitație publică în vederea concesionării 
terenurilor pentru construcții, situate în intravilanul 
municipiului Deva, pentru realizarea obiectivelor prevă
zute în documentațiile de urbanism aprobate în condițiile 
Legii nr. 50/1991 - republicată, art. 10-15, astfel:

Obiectivul 1. Amplasament situat în intravilanul 
municipiului Deva, B-dul N. Bălcescu, în spatele bl. 34 și P4 
- Al. Moților, în suprafață de 134,80 mp, în vederea realizării 
a 7 (șapte) garaje inșiruite.

Taxa anuală minimă de concesionare este de 20.000 
lei/ mp/ an (zona III).

Durata concesiunii este de 20 de ani.
La licitație pot participa locatarii apartamentelor 

blocurilor 34, 35, 36, P4 - Al. Moților, care dețin autoturisme 
în proprietate.

Acest amplasament a fost aprobat cu Hotărârea 
Consiliului local Deva nr. 123/ 1998.

Obiectivul 2. Amplasament situat în intravilanul 
municipiului Deva, Aleea Viitorului, între bl. E6 și imobilul 
nr. 6 din str. Cernei, în suprafață de 24,00 mp, în vederea 
realizării unui garaj.

Taxa anuală minimă de concesionare este de 20.000 
lei/ mp/ an (zona III).

Durata concesiunii este de 25 de ani.
La licitație pot participa locatarii apartamentelor 

blocurilor E6 și E5, care dețin autoturisme în proprietate.
Acest amplasament a fost aprobat cu Hotărârea 

Consiliului local Deva, nr. 91/ 1998.

Obiectivul 3. Amplasamente situate în intravilanul 
municipiului Deva, pentru închirierea de terenuri pentru 
tonete, în vederea practicării activităților de comerț stradal, 
în suprafață de 3,00 mp fiecare.

Taxa anuală minimă de închiriere este de 1.080.000 lei/ 
mp/ an.

Durata închirierii este de 1 (un) an.
Profilul: comercializare legume și fructe.
Aceste amplasamente au fost aprobate cu Hotărârile 

Consiliului local Deva nr. 71/ 1998 și 94/ 1998.
Acest amplasament a fost aprobat cu Hotărârea 

Consiliului local Deva nr. 153/ 1998.
Documentațiile licitației se vor ridica contra cost de la 

sediul Consiliului local Deva - Biroul administrarea 
domeniului public și privat, cam. 36, începând cu data de 
9.11.1998.

Ofertele se depun până la data de 28.12.1998, ora 
15,00, la sediul Consiliului local Deva, cam. 36.

Licitația va avea loc în data de 29.12.1998, ora 10,00, la 
sediul Consiliului local Deva, Sala de consiliu.

SPITALUL MUNICIPAL 
HUNEUOARA 

cu sediul în Hunedoara, strada Victoriei, nr. 14 
ORGANIZEAZĂ LICITAȚIE PUBLICĂ 

în data de 21.12.1998, ora 10,00, în
Amfiteatrul spitalului pentru:

închiriere bufet alimentar de incinta
Documentele licitației se pot primi începând 

cu data de 14.12.1998 de la secretariatul 
spitalului. Informații suplimentare se pot obține 
zilnic între orele 8,00 - 16,00 la telefoanele: 
720629 sau 720580.

’ ■ .........  —

W| Bankcoop
Agenția Hunedoara

vinde la licitație publică casă, curte, grădină, 
situate în sat Chitid, comuna Boșorod, nr. 82. 
Licitația va avea preț de pornire 22.000.000 lei și va 
avea loc în data de 11.12.1998 la Judecătoria 
municipiului Hunedoara, Biroul executorului judecă
toresc, ora 10,00.
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PROCRAMA REA I 
FILMELOR PENTRU j

PERIOADA 7J-77
DEC. 1993

V Patria-Deva - Termi
nus Paradis (11-14); Legea e 
lege (15-17);

V Flacăra-Hunedoara -
Răzbunătorii (11-17);

V Parâng-Petroșani - | 
Mary cea cu vino’ncoa (11-14); 
Mafia sau nașu’ rade tot orașu’ 
(15-17);

V Cultural-Lupeni 
Masca lui Zorro (11-14); Mary 
cea cu vino’ncoa (15-17);

V Dacia-Hațeg - Doctor 
Dolittle (11-14); Teroare pe 
autostradă (15-17);

V Zarand-Brad - Mafia 
sau nașu' rade tot orașu’ (11- 
14); Fortăreața (15-17);

V Patria-Orăștie - A 
doua șansă (11-14); Doctor 
Dolittle (15-17).

'■

LICITAȚIE
9

Societatea de Administrare 
Activelor Feroviare (S.A.A.F.) 
Agenția Teritorială Timișoara organizează 
licitație publică la sediul din str. Gării, Nr. 2 
Timișoara în datele de 21, 22 Decembrie 
1998, ora 10 a.m., pentru vânzarea de 
transcontainere acoperite (2,44/6,06/ 
2,35; 2,44/12,19/2,44 - metri) depozitate 
în terminalele de transcontainere SEMENIC 
(Timișoara), Glogovăț (Arad), Deva, Live- 
zeni (Petroșani), Caransebeș și containere 
mici situate în Timișoara Est și Caransebeș 
unde se pot vedea și alege.

Aceste bunuri se pot folosi ca spații de 
depozitare, garaje și alte utilități.

Informații privind condițiile de participare 
și documentația aferentă se pot obține la 
Sediul agenției tel. (fax) 056/193808; 094- 
657142; 094-657139; 094-657141.

z/5

a

HAFA - CLUJ
produce și comercializează:
□chingi de ridicare și sufe din oțel și fibre de poliester
□chingi de fixare a încărcăturilor la transport 
□accesorii pentru legat șarcina (cârlige, chei de tachelaj etc)

Portante 0,25 to - 40 to
Toate elementele sunt modulare 

Sistemele pot fi realizate conform comenzii dv. 
Produsele sunt omologate ISCIR, în conformitate cu ISO 9001.
' Pentru informații suplimentare sunați la

tel. / fax 064- 415478,415662.
Căutăm distribuitori locali și/ sau agenți comerciali!
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SC SARMISMOB 5.A. DEVA
cu sediul în Deva, str. C.A. Roselli, nr. 8, organizează LICITAȚIE PUBLICĂ CU STRIGARE, conform prevederilor 

Ordonanței de urgență nr. 88/ 1997 aprobată prin Legea nr. 44/ 1998 și Normelor Metodologice aprobate 
prin H.G. nr. 55/ 1998 pentru vânzarea următorului activ:

PREȚ DE PORNIRE '
3.000.000.000 lei

DENUMIREA ACTIVULUI 
magazin de prezentare 
. si desfacere>---- E______________________

ADRESA ACTIVULUI 
Deva, str. Libertății, 

bl. 5, parter

Consiliul local al municipiului
Deva

în conformitate cu art. 9 din Legea fondului funciar 
nr., 18/1991 republicată, Consiliul local al municipiului 
Deva face cunoscut celor interesați de prelungirea 
termenului de reconstituire a dreptului de proprietate că 
pot prezenta cererea însoțită de actele doveditoare a 
dreptului de proprietate în zilele lucrătoare ale lunii 
decembrie 1998, între orele 8,00 - 10,00 și 14,00 - 
15,30, la Biroul Registrului Agricol, camera 18, din 
cadrul Consiliului local al municipiului Deva.

*■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■•■■■■ 4

Banca de Credit Cooperatist S.A.
;•1 * Sucursala județeană Hunedoara - Deva

Vinde la licitație publică: casă, curte, • 
grădină și anexe gospodărești situate în ■ 
Deva, str. Horea, nr. 163.

Preț de pornire: 600.000.000 lei. ■
Licitația va avea loc în data de 16.12.1998, ora 10,00, la J 

Judecătoria municipiului Deva, Biroul executor judecătoresc, i 
♦

z.

z

Banca Agricolă SA 
Deva

VINDE LA LICITAȚIE clădire adminis
trativă, magazie cereale și curte, situate în 
Mintia, baza SC Comcereal SA Deva.

Licitația va avea loc în data de 16 decembrie 1998, ora 
10, la biroul executorului judecătoresc de pe lângă 
Judecătoria Deva.

Informații suplimentare la telefon 213011, 
Banca Agricolă SA Deva.

N
0 casă pentru fiecare!

• Credit ipotecar, plată în 20 ani 
Avans 50%

• Variante constructive multiple;
• Case individuale, apartamente;
• Garsoniere, moteluri, spații comerciale
Lrin:

iLedlai Santui-Maiire
061/735469
094/256537

Pentru județul Hunedoara: 054-
716600; 092-260075; 092-596942

--- ------------ ---------------- ----- 2~ %

Telefoane:

GB PROD COM SRL
situat in Deva, str. I.L. Caragiale 20 - vechea 

Fabrică de conserve.
închiriază spații pentru birouri, depozite și 

producție
- carne de pasăre
- carne de porc
- carne de pește
Preparate din carne de pasăre 

porc
Burtă vită-import.

Tel. 235800 - 094253633
*.OBIECT DE ACTIVITATE

comercializarea
produselor de mobilier

La prețul de adjudecare se adaugă TVA-ul suportat de cumpărător.
Licitația va avea loc în data de 07.01.1999, ora 10,00, la sediul SC Sarmismob SA Deva.
în caz de neadjudecare la prima ședință se va organiza cea de-a doua ședință de licitație pe data de 

14.01.1999 și se va relua în fiecare zi de joi până la adjudecarea activului.
Dosarul de prezentare a activului poate fi procurat contra cost de la sediul societății comerciale zilnic între 

orele 9,00- 12,00.
Alte informații privind activul ce urmează a fi vândut de la jurisconsult Datcu Tudor (tel. 227886,227901 

- Sarmismob S.A.). Pentru participare la licitație ofertantă vor depune la sediul societății până în ziua licitației, 
ora 9,00, documentele prevăzute de legislația în vigoare, precum și dovada achitării dosarului de prezentare.

Participanții la licitație vor depune la casieria SC Sarmismob SA taxa de participare de 500.000 lei și vor 
face dovada consemnării la dispoziția societății comerciale vânzătoare a garanției de 3% din prețul de pornire 
a licitației.

Valoarea terenului aferent activului este inclusă în prețul de pornire a licitației.

.z miiLUKOIL
OIL COMPANY

REPREZENTANT TERITORIAL
COMSER SRL, Hunedoara, Bd. Traian, 49 

tel: 716.915, 716.551, 713.800,
Fax: 716.773

Benzină, motorină, uleiuiri, unsori, 
păcură, cocs, petrol, LPG, CLU, 

combustibil M, vaseline.
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Credite
CU 

dobândă

A fost promulgată Legea 
privind înregistrarea fiscală a 
plătitorilor de taxe și impozite

(Urmare din pag. 1) 

carne, ovine și porcine. 
Prevederile inițiale ale Legii 
165 au fost completate 
ulterior și cu includerea 
altor acțiuni, cum ar fi, în 
sectorul vegetal, produce
rea și procurarea răsadului 
legumicol și a butașilor, a 
materialului de înmulțire 
folosit în pepiniere, iar în 
zootehnie - puicuțele de 
înlocuire pentru producția 
de ouă, ouăle pentru 
incubație ș.a. De ase
menea mai fac obiectul 
creditării: semințele,
medicamentele de uz 
veterinar, precum și furajele.

- Ce alte elemente pre
zintă interes pentru solici- 
tanții de credite?

- Foarte important de 
relevat este faptul că volu
mul creditului ce se acordă 
este de maximum 60 la 
sută din totalul cheltuielilor 
pe fiecare cultură stabilită 
pe baza devizului de 
cheltuieli, iar decontarea se 
face strict la cheltuielile 
prevăzute.

în același timp este de 
precizat că rambursarea 
creditului se face în 360 de 
zile de la acordare, iar 
scadența curge de la data 
acordării primei tranșe.

- Doriți să mai faceți și 
alte precizări?

- Da. Beneficiarii care 
rambursează integral credi
tele și dobânda aferentă la 
termenele finale prevăzute 
în contractul de împrumut 
vor beneficia de o boni
ficație de 70 la sută din 
volumul dobânzilor totale. 
Prin sucursala noastră 
coordonatoare s-a alocat 
inițial un plafon de credite 
însumând 560 milioane lei, 
la care am mai solicitat o 
suplimentare de încă 100 
milioane lei. Pe măsura 
solicitărilor vom interveni în 
vederea obținerii de noi 
resurse pentru creditarea 
producției vegetale și

^zootehnice.
r _ ---------—--- ““

(Urmare din pag. 1)

de ore din 24, efectuând 
patru revizii zilnice pe 
traseele din perimetrele lor 
de responsabilitate, 
cunoscând astfel în 
permanență starea
drumurilor și dând semnale 
operative de intervenție.

- Misiunea noastră este 
cu atât mai grea și mai 
importantă iarna, deoarece 
în această perioadă, mai 
mult ca oricând, ies în 
evidență defecțiunile 
tehnice ale mijloacelor auto 
și carențele drumurilor, 
care pun probleme 
deosebite celor aflați la

-- ...... — ---

Președintele Emil Constanti- 
nescu a promulgat Legea privind 
înregistrarea fiscală a plătitorilor de 
taxe și impozite, se arată într-un 
comunicat remis agenției 
MEDIAFAX, de Biroul de presă al 
Președinției.

Potrivit acestei legi, plătitorii de 
impozite și taxe sunt obligați să 
completeze și să depună declarație 
de înregistrare fiscală, în vederea 
atribuirii codului fiscal și a eliberării 
certificatului de înregistrare fiscală. 
Pe baza declarației de înregistrare 
fiscală, organele fiscale atribuie 
codul fiscal și eliberează certificatul 
de înregistrare fiscală. Plătitorii de 
impozite și taxe au obligația de a 
menționa pe facturi, scrisori, oferte, 
comenzi sau orice- alte documente 
întrebuințare codul fiscal propriu 
sub sancțiunea neacceptării lor ca 
legal valabile.

Potrivit legii, sunt considerați 
plătitori de impozite și taxe: toate 
persoanele juridice; toate per
soanele fizice, asociațiile familiale, 
precum și asociațiile civile fără 
personalitate juridică, autorizate, 
care realizează venituri în România 
din aotivități desfășurate pe baza 
liberei inițiative, cu excepția 
cazurilor în care veniturile obținute 
sunt impozabile prin reținerea la 
sursă; reprezentanții fiscali ai 
contribuabililor; asociații sau 
organizații de orice fel care, în baza 
actului de constituire ori a 
autorizației eliberate de organul 
competent, desfășoară în România 
activități cu caracter economic, 
social, politic, sindical, cultural, 
civic, filantropic ori religios, precum 
și cele care, potrivit legii, au 
obligația să facă reținerea la sursă 
a impozitelor și taxelor. De

asemenea, sunt plătitori de taxe și 
impozite instituțiile publice ai căror 
conducători îndeplinesc atribuții de 
ordonator de credite și unitățile din 
subordinea acestora care funcțio
nează pe principiul mijloacelor 
extrabugetare sau cu subvenții de la 
bugetul de stat și care întocmesc 
bilanțul contabil distinct, precum și 
reprezentanțele societăților comer
ciale sau ale organizațiilor econo
mice străine, precum și alte orga
nizații și organisme internaționale 
care funcționează în România.

Declarațiile de înregistrare fiscală 
trebuie însoțite de acte doveditoare 
ale informațiilor înscrise în 
declarație și se depun la direcțiile 
generale ale finanțelor publice și 
controlului financiar de stat județene 
și ale Municipiului București sau la 
administrațiile financiare ale 
sectoarelor Municipiului București, 
după eliberarea certificatului de 
înmatriculare, a autorizației de 
funcționare sau a actului legal de 
constituire, după caz.

înregistrarea fiscală reprezintă și 
înregistrarea ca plătitor de TVA, 
accize și alte impozite și taxe care, 
în cazurile și în condițiile prevăzute 
de lege, sunt nominalizate prin ordin 
al ministrului Finanțelor.

Legea instituie sancțiuni 
contravenționale pentru nede- 
punerea în termen a declarației de 
înregistrare sau depunerea de 
declarații fictive, pentru primirea 
documentelor care nu au înscris 
codul fiscal sau pentru înscrierea pe 
documente a unor coduri fiscale 
false. Cuantumul amenzilor 
urmează să fie actualizat prin 
hotărâri de Guvern, în funcție de 
evoluția indicelui ratei inflației.

“ARHIPELAG”
/*

(Urmare din pag. 1)

CAMPIONATUL 
S-A ÎNCHEIAT 

DAR SE DISCUTĂ
NOILE MUTATII

I

Deși Campionatul de fotbal 
s-a încheiat, discuțiile de muta
țiile ce vor avea loc în pauza 
competițională și retur continuă. 
•Se pare că Dinu se gândește 
mai mult la transferul lui Ovidiu 
Sabău, decât al ex-piteștea- 
nului Mutu care, va lua drumul 
spre Steaua sau FC Național, 
•lordache, de la Univ. Craiova, 
este curtat de Expaniol. •La 
Farul, în locul lui Andone va 
veni Gabi Zahiu. (S.C.)

• - Costele, ce ți-a 
zis soția când te-ai 
întors în zori de la 
restaurant?
-Ai timp trei ore ca 

să-ți reproduc?

volan, a mai ținut să 
precizeze dl ing. Gheorghe 
Brânzan. De aceea ne-am 
pregătit cum trebuie. La 
nivelul secției noastre se 
află permanent un 
dispecer de serviciu, care 
poate fi contactat la 
telefonul 213538, pentru 
ca toți cei ce doresc să 
călătorească în perimetrul 
județului Hunedoara sau în 
cele limitrofe să se 
informeze despre starea 
drumurilor naționale.

Oricum, sperăm să 
trecem cu bine și această 
iarnă. Dar să fie și ea 
înțelegătoare cu noi (!)

La jumătatea săptă
mânii trecute au fost 
definitivate negocierile 
între Banca Română 
pentru Dezvoltare și cele 
două firme franceze 
angrenate în cursa de 
privatizare a acesteia - 
Societe Generale și 
Banque Naționale de 
Paris. BRD are un capital 
social de 401,891 de 
miliarde de iei, cu o 
valoare nominală a 
acțiunii de 25.000 de lei.

Comitetul guverna
mental creat special în 
acest scop, condus de 
premierul Radu Vasile, a 
apreciat ca fiind mai 
avantajoasă oferta pri
mului investitor, cu 21 de 
dolari pe o acțiune, 
atingând un total de 172 de 
milioane de dolari, așa că 
Societe Generale și-a 
adjudecat 51 ia sută din 
pachetul de acțiuni ai 
BRD.

întrucât firma franceză 
și-a propus să majoreze 
capitalul BRD cu 20 la 
sută, valoarea tranzacției 
se va situa în jurul sumei 
de 240 de milioane de 
dolari. (D.G.)

CASA AUTO TIMIȘOARA . -L

superbi revistă de folclor “Miorița”, aproape unică 
în țară, editată de același Inspectorat de Cultură, 

în cuvântul de deschidere, scriitorul Radu 
Ciobanu afirmă: “Ne aflăm aici, la Deva, într-un loc 
lipsit de o tradiție culturală majoră, alta decât cea 
arheologică sau etnofolclorică. E de asemenea un 
loc care, din unghiul geografiei culturale, poate fi 
considerat un fel de pământ al nimănui: zonă de 
interferență regională, fără o identitate distinctă. 
Că lucrurile stau astfel, o dovedește și un detaliu 
amuzant, o expresie folosită in illo temtrore de 
recruții ardeleni, pe care ne-o atestă recent Horia 
Stanca în Asa a fost să fie, al doilea volum al 
memoriilor sale: “Sănătate bună, Ardeal, că mă 
duc cătană-n Deva!” Ardelenii nu percep Deva ca 
aparținând arealului lor, bănățenii, nici atât. ”

Numărul 1 al revistei “Arhipelag” este ilustrat 
cu reproduceri după lucrări ale unor cunoscuți 
artiști plastici hunedoreni și din întreaga țară: 
Mircea Bâtcă, Torino Bocaniciu, Gheorghe Iliescu 
Călinești, Ion Tengheru, Iosif Matyas, Eva Sutd, 
Ion Cirjoi, Aurel Nedel.

Menționăm pentru cititorii noștri că primul 
număr al revistei “Arhipelag" va fi lansat joi, 10 
decembrie 1998, ora 16,00, la Galeriile de artă 
“Forma ” din Deva.

partener autorizat pentru zona de vest a României vă oferă:

toată gama de autovehicule Mercedes-Benz și Ford
- Vânzare și în sistem de leasing
- Service și piese de schimb

Ofertă specială: Ford Mondeo 2,0 CLX la 22.104 DM

Timișoara, Calea Șagului, nr. 142.
Tel: 056-216946; 056-216947; Fax: 056-216948.

/■

TIR CU ARCUL
LA DEVA

Sâmbătă și duminică, în 
premieră, la Sala Sporturilor din 
Deva se va desfășura prima 
ediție a Cupei „Decebal” la tir cu 
arcul la care participă sportivi 
de la cluburile din lași, Rădăuți, 
Lipova și Aninoasa. Sâmbătă 
seara au loc demonstrații la 
care pot participa „arcași” și din 
rândurile spectatorilor, iar 
dumipică înaintea finalelor 
demonstrații ale gimnastelor de 
la Grupul școlar sportiv 
„Cetate” Deva. (S.C.)

IN RETURUL 
“SFERTURILOR” 

CUPEI 
ROMÂNIEI 

FOTBAL
LA

DINAMO - UM Timi-

FCM

•

șoara 2-0 (în tur 1-0)
• Oțelul Galați -

BACĂU 1-0 (în tur 0-2)

• Petrolul Ploiești 
STEAUA 1-1 (în tur 1-5)
• RAPID - Gloria Bistrița 

2-1 (în tur 1-1).
Echipele subliniate s- 

au calificat în semi
finale. (C.S.)

D.G.M.P.S. - Oficiul Județean de Foiță de Muncă și Șomaj Deva
SITUAȚIA LOCURILOR DE MUNCĂ VACANTE, LA DATA DE 08.12.1998

_____________f__________________________________________ _____ ___________________ '_______________________________________________

"X

X,

^Informații despre locurile de muncă vacante comunicate de către Oficiul Județean de Forțe de Muncă și' 
Șomaj Hunedoara-Deva puteți primi de la Centrul de Informare și Documentare, Clubul Șomerilor Deva, 
precum și de la Birourile de Forță de Muncă și Șomaj din Hunedoara, Călan, Orăștie, Brad, Simeria, Hațeg, 
^Petroșani, Lupeni, Vulcan, Ilia, în zilele de luni, marți, miercuri, joi, între orele 8.30 - 12.30_____________ .
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