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UNL fără ... liberali
Se vorbește mult și de 

mult, pe diferite tonuri, 
despre unificarea parti
delor ce se numesc, în- 

1 tr_o formă sau alta, 
liberale sau care au In 
platformele lor elemente 
ale doctrinei liberale. 
Deoarece, după alegerile 
parlamentare dîn luna 
noiembrie 1996, partide
le lui Dinu Patriciu și 
Radu Câmpeanu nu au 
întrunit pragul de 3 la 
șută, și au rămas fără 
reprezentare In Parla
ment. s-au gândit că o 
unificare a mișcării li
berale ar fi mai necesară 
ca oricând, în perspec
tiva formării unui partid 
liberal puternic, ca al
ternativă la o viitoare

guvernare. Dar cum vo
cile liberale din Conven
ția Democrată Română 
nu acceptă o asemenea 
fuziune decât în interiorul 
acesteia, Radu Câmpca-

tare’ în Parlament, con
stituind așa-zisa Uniune 
Națională Liberală. Inten
ția lor mărturisită este 
de a realiza un partid 
liberal unit sub denu-

PS FAZĂ SCURTĂ......... ................ _ ______ •

nu a acceptat revenirea 
în CDR, pe care a pără
sit-o în 1992, ca și „capii” 
PL care au Ieșit din 
Convenție In , urmă cu 
un an și jumătate. Ei 
au prins mâna întinsă de 
șeful PNL—CD,. Niculae 
Cervcni, care, benefi
ciind de pulpana CDR. 
are și ceva reprezen-

mirea istorică PNL, act 
prevăzut a se - înfăptui 
până la data de 31 iulie 
1997, la Congresul de 
unificare.

Graba purcederii Ia o 
asemenea uniune a ve
nit Insă din teama PNL- 
C și PL’93 de a nU șe 
subția continuu forma
țiunile lor, având In ve

dere migrările masive, 
după alegerile parlamen
tare, spre alte partide, 
nu neapărat liberale, a- 
cuzându_și conducătorii 
de erori în organizarea 
alegerilor și de totalita
rism la vârf.

Toate bune până la un 
punct privind unificarea 
liberală. Până la acel 
punct care desparte 
dorința celor trei din 
noua UNL de acceptul 
PNL propriu_zis, al dlor 
Mircea Quintus și Vio
rel Cataramă, care nu 
îmbrățișează ideea u~ 
niflcării liberale globale.

DUMITRU GflEONEl

(Continuare în pag. a 2-a)

PREȚURILE
Miercur' 8 ianuarie, 

în PIAȚA CENTRALA 
DIN DEVA prețurile erau 
. nătoarelc: portocale — 

0 lei/kg; banane — 6800;
.indarine — 6500; mere

- 1400: lămâi 7090 ki
logramul: porumb boabe 
600 lei litrul, grâul 600 
tei 1, ovăzul 500 lei li
trul, laptele de vaci — 
1509—2000 lei litrul, smân
tână — 2500 borcanul de 
400 de grame; brânza de 
vacă 2500 bucata, tele-

PIEȚELOR
meaua de oi — 10 009 lei/ 
kg; telemeaua de vaci — 
8000 lei/kg; ; 'rea de al
bine — 10 000 lei kilo
gramul; morcovi — 1590; 
usturoiul — 7500 lei kilo
gramul; cartofii între 900 
—1000 de lei kilogramul; 
varza albă crudă — 1000 
de lei: ceapa — 2590;
boia de ardei dulce — 
25 000 lei kilogramul; mă
turi — 4500 bucata: ga-

(Continuare în pag. a 2-a)
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SOCIETATEA COMERCIALA S
„SEVCOM CENTRAU* S.R.L. !;

(LA 11ALA CENTRALĂ DIN PIAȚA DEVA) 
VINDE EN GROS si

EN DETAIL
Prin domnul Florea Glieorghe-Sevcr:

— Zahăr — 2600 lei/kg.
— Pui congelați, cal. I — 5990 lei/kg.
— Găini, călit. I — 5300 lei/kg.
— Pipotă pui
— Orez
— Ficat
— Ouă,

TOATE
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Alunecări de teren la CrisciorV

4

| puteri s-a
* Privind retrospectiv, 
J laitmotivul sfârșitului de 
J an 1996 se pare că a fost 
I beculețul colorat care,

* din vitrinele a mii de 
■ț • magazine, s_a înghesuit
* să dea luciu caliciei ro- 
J mânului. Pentru că în 
J spatele sclipirilor feeri

ce, umbra n.a reușit în_
I totdeauna să acopere

* aerul de iarmaroc bal-
* canic, pestriț și totuși
* auster, ăl societății noas- 
J tre.
I România a ieșit recent 
I dintr-o scurtă hiberna- 
T rc oficializată. Guvcr-
* nanții au stabilit că al- 
J ternativa inactivității este 
I mai rentabilă decât pro-

I ducția pe stoc. Poate de
* aceea, venită în acest 
ț moment, inițiativa gu- 
« vernttlui Ciorbea de a-i 
4 aduce pe români la lu_ 
| cru sâmbăta îmi miroa- 

I se puternic a donchiho- 
■ț tîsm. După părerea mea, 
j acum, nu este esențial
* ca românii' să semneze 
1 condica o zi în plus pe 
ț săptămână. Ceea ce se
* relevă a fi cu adevă-
* rat important din acest 
j punct de vedere este o 
I rafinare a calității actu_ 
I lui productiv în România.

Deci nu mai mult, ci 
« mai bine!
1 Numai că acest „mai 
1 bine” cere ca nccesi- 

I tatc un mediu econo- 
I mic sănătos, susținut de 
ț un sistem legislativ clar 
« și stimulativ, care să go- 
« nereze rapid crearea 
J alternativelor economice, 
I permițând astfel angre-

* narea în plin a poten-
* țialului productiv al
* românilor. Din păcate, 
l rezultatul cumulat al 
î guvernărilor Roman, Sto_ 
I lojan și, cu o „mențiu- 
ț ne" specială, Văcăroiu, 
ț este o economie hibridă,
* dezechilibrată, caracte- i

rlzată de macroinstabill- * 
tați acute. Despre po_ | 
liticile economice kami-t 
katze ale foștilor guver. | 
nanți s-a scris pe larg J 
în presă. »

începutul lui 1997 re- 4
prezintă doar una dini
scadențele (a câta oare?)! 
când românii trebuie să | 
plătească, în cote de ni-f 
vel de trai, aberantele t 
măsuri economice a- * 
doptate de foștii guver-1 
nanți. După anul electo-1 
ral 1996, însă, nota de î 
plată este de-a dreptul * 
alarmantă. Un deficit al f 
bugetului de stat re_ * 
prezentând 5,7 Ia sută 1 
din P.I.B., fără posibi- I 
lități de finanțare ne_ |
inflaționiste certe, un *
dezechilibru al balanței f 
comerciale la 10 luni de 4 
890 milioane de dolari și 1 
o inflație lunară, preconi.l 
zată de 6—7 la sută, pef 
primul trimestru din * 
1997 sunt cifre care * 
pun în evidență* 
o stare vecină colapsului. 1 
Aceste cifre marchează, *. 
totodată, prețul plătit j 
pentru a 1 se da sărăciei i 
noastre statutul de „să-J 
răcie cu față umană” • 
pe care foștii guvernanți, 4 
din motive electorale, | 
l_au susținut cu Inver-1 
șunare. Amăgirea cu su-Ă 
sur electoral a trecut, f 
electoratul nu s-a mai 4 
lăsat înșelat de âparen-l 
țe, însă cei care plă- l 
iese acum oalele sparte t 
suntem tot noi. Dopajul* 
permanent cu. subvenții J 
al ramurilor nerentabile 1 
ale economiei, Încuraja- 4 
rea iresponsabilă a con- I 
sumurllor energetice des- | 
tinate producției pej 
stoc, prin înghețarea pre-» 
țulul energiei, stimula- 4

ADRIAN SAI.AGEAN «.

(Continuare în pag. a 2-u)
Ploile și topirea zăpe

zilor înregistrate în ul
tima perioadă au făcut ca 
pe raza comunei Crișcior 
să existe pericolul unor 
alunecări de teren ce pot 
avea consecințe grave. 
Casa familiei Cuchi. a- 
flată pe una din pantele 
Dealului Bunei este în 
situația de a fi surprinsă 
de o alunecare a unei 
culmi a dealului. Feno
menul se datorează, în 
special, infiltrării apel de 
ploaie în solul care, pe 
alocuri, depășește eu pu
țin grosimea de a jumă
tate de metru până la 
rocă.

Familia Cuchi a ob
servat că Dealul Bunei 
vine spre casa lor în 
urmă cu câteva zii î, când 
au apărut primele falii 
în terenul din spatele 
casei. Stâlpii de susține
re a firelor electrice s-au 
apropiat cu mai mulți 
centimetri, fiind necesa

ră intervenția lucrătorilor 
de la RENEL pentru a 
întinde cablul ajuns la o 
distanță periculoasă de 
sol. Fenomenul continua și 
în ziua documentării 
noastre. Tn curte, apa 
infiltrată a transformat 
unele porțiuni în mlaștină. 
Soții Cuchi spuneau re
porterului că nu mai au 
curaj să doarmă acasă, 
amenințarea unei alune _ 
cări de teren ce i-ar pu
tea surprinde în timpul 
nopții fiind permanentă.

Tot din cauza ploilor 
suferă și gospodăria lui 
Nicolae Cătană, aflată pe 
malul drept al Crișului 
Alb. Apele învolburate au 
săpat în maluri, iar cursul 
râului nu mai urmează 
albia veche de la inun
dațiile din iarna trecută. 
Chiar și nucul de lângă

SORIN BI,ADA

una pe zi
ANUNȚ PE 0 „ALIMENTARA" 
„Intrarea persoanelor cardiace 

terzisă !“.

j S.C. Casa de presă si editură î 
î „Cuvântul liber“ S.A. Deva;
I VINDE EN GROS î

Uleiuri de motor
i CASTROL i 
I import CANADA, i

produse și îmbuteliate de I
renumita firmă '

| CASTROL CANADA INC. TORONTO
în următoarele sortimente : J

I • CASTROL GTX, SAE 10 VV—10,
I pentru motoare pe benzină, i
J inclusiv TURBO
j • CASTROL RX SUPER, SAE 15 W—10. I 

ulei universal pentru motoare DIESEL.
I Uleiurile pot fi cumpărate de la depozitul ! 
J — magazin situat în Deva, str. 22 Decern- | 
’ brie, nr. 257 (în incinta S.C. Polidava S.A.). ■> 
j Telefon 22 59 01. |
«V 9 t — • 9 9 9 9 — t —9 • 9 —• f • mb

II ■: 
liI■— 6100 lei/kg.

— 2650 lei/kg. 
pui — 8600 lei/kg. 
călit. I — 480 lei/bucata.

SORTIMENTELE DE VINURI, i
♦
I
îDIN RENUMITA PODGORIE JIDVEI (Muscat; 
•Fetească ; Riesling).

BANANE
.AJMÂI

MANDARINE
PORTOCALE
PRETURI CARE DAU[LA

FIORI concurenței.
TOATE PRETURILE INCLUD T.V.A.

III
*

C
■
I

■I■ a ■
DESCHIS ZILNIC între ORELE 7,00—20,00. jî 

IMPORTANT! LIVRĂM LA O SIMPLĂ? 
COMANDA TELEFONIC A M ARFA LA SE- !; 
DIUL CLIENTULUI, FĂRĂ A PERCEPE!;I

îlTAXÂ DE TRANSPORT.J TEL./FAX: 054/216234. I
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UNL fără ... liberali
(Urmare din pag. 1)

Cei doi și-au acuzat 
colegii din CDR, respec
tiv pe șeful lor, Nicu- 
lae Cerveni, de trădarea 
intereselor liberalilor, a- 
preciind că nici o for
mațiune politică pretin
să liberală nu-și poate 
însuși numele și doctri
na autentic liberale, pe 
care le dețin partidul 
lor.

La rândul său, dl Ni- 
culae Cerveni nu s_a 
arătat surprins ori de
cepționat, declarând că 
până la unificarea din 
luna iulie a acestui an 
a tuturor formațiunilor 
liberale din țară, chiar 
dacă PNL—Q nu va 
veni alături de UNL, 
ci, cei trei aliați de 
acum, v<jr găsi o moda
litate corespunzătoare 
de asociere și un nume 
adecvat pentru opțiuni
le și idealurile lor li
berale.

Este de așteptat ca o 
altă formațiune politi

că, de asemenea de
clarată de sorginte li
berală — Partidul Alian
ței Civice —, rămasă și 
ea în afara Parlamen
tului României, să-și 
definească explicit op
țiunea politică, pentru 
că, singură, nu are sorți 
de vreo izbândă, poate 1 
nici de o existență prea l 
lungă. Șeful său, dl Ni_ j 
colae Manolescu, se mai I 
gândește. Măcar de s-ar 1 
gândi bine. i

Oricum, liberalii, Im_ 
părțiți în multe echipe, ț 
mai mult sau mai puțin l 
reprezentative, au da- 
toria, istorică, dar ți con- 1 
temporană, de a se a- ț 
duna, de a constitui un i 
partid solid, deoarece au J 
o doctrină sănătoasă, du_ ) 
biată de o viziune mo- l 
dernă, și mai ales dispun ’ 
de oameni capabili, apți J 
să ducă mai departe i- > 
dcile înaintașilor, să ț 
constituie, cu adevărat, o 1 
alternativă la guverna- / 
rea României de mâine, ! 
Pentru că azi sunt alții i 
acolo... i

Luna de miere a noii puteri
(Urmare din pag. 1)

rea importurilor în dez
avantajul exporturilor 
prin menținerea artifi
cială 
puternic față de dolar, 
scutirea permanentă la 
plata obligațiilor către 
bugetul de stat a marilor 
operatori economici in
dustriali au adâncit criza 
generând explozia pre
țurilor de acum. Această 
majorare nu face parte 
nicidecum din strategia 
de reformă a guvernului 
Ciorbea. Este o necesi
tate obiectivă, de ne
evitat, pe care orice 
alt guvern care s-ar fi

a unui leu prea

aflat 
să o 
pentru a se detașa 
celelalte guverne 
decembriste, 
Ciorbea ar trebui să 
coreleze aceste majorări 
de prețuri cu prime mă
suri de restructurare de 
substanță care să ducă 
pe viitor la o stopare 
a declinului nivelului de 
trar al românului. Altfel 
farsa indexării se va 
repeta mereu, sfârșitul 
neputând 
un colaps 
bulgăresc.

Fără a 
politicii drobului de sare 
al lui Creangă, constat

PREȚUR1LE
(Urinare din pag. 1)

1500—1800 leiroatele 
firul. .

In PIAȚA „OBOR” DIN 
HUNEDOARA, notăm: lap
tele — 2000 lei litrul; te
lemeaua 
lei kg; 
1000 lei 
— 2000

de oi — 
cartofii — 
kilogramul, 
kilogramul; ustu_

10 000 
600— 
ceapa

la putere trebuia 
recunoască. Insă 

de 
post-

guvemul 
ar trebui

fi altul decât 
similar celui

fi un fan al

PIEȚELOR
roiul — 12000—15000 Iei/ 
kg; smântână — 3500 lei 
borcanul de 400 gr; brân
za de vaci — 2000 le! 
bucata; morcovii — 2000 
lei/kg; pătrunjelul — 2500
— 3000 lei kilogramul: 
mierea de albine — 8001 
lei kilogramul: fasolea 
uscată 4000 lei; bananele
— 4500; portocalele —

s-a terminat | 
totuși că debutul actua-| 
lei guvernări pe barica-1 
dele reformei nu este * 
prea încurajator. Amâ- * 
narea adoptării primelor ♦ 
măsuri reformatoare « 
pentru luna iulie, acum! 
în al doișpelea și 
minut ceas, denotă 
teamă dacă nu 
pacitate de i 
nărăvașul cal 
mei. 
vară 
unde 
tunel noii puteri nu_i va * 
surâde, șerpește, ideea » 
schimbării „In continui- L 
tate”. Vorba poetului. J. 
e vechi păcatul și n-ar I 
fi primii vinovați. •

Alunecări 
de teren la 

Crișcior
(Urmare din pag. 1)

unT
o i

i o lnca_ 7 
a domina * 

a! refor- * 
în[ 

De 
a- *

Și_apoi, până 
este timp lung, 
știm că până

5200; lămâile — 5000— 
6000 lei kilogramul.

ir
Acestea erau prețurile în 

Jurul orei 9,30 — 10.00.
Am făcut această preciza
re, deoarece prețurile, 
cum apreciau mai mulți 
cumpărători, se schimbă 
de la o oră la alta. (EJS.).

casă, legat cu sârmă In 
urmă cu câteva luni, a 
fost luat de ape. Pro
prietarul 
pe la diferite foruri, 
comisie de specialiști 
nită la fața locului 
1996 a constatat și 
recomandat 
trimestrul unu al acestui 
an a unei hotărâri de 
guvern pentru lucrări de 
amenajare a albiei Cri- 
șului Alb pe o porțiune 
de 50 de metri, în zona 
afectată.

Cele două familii din 
Crișcior 
lntr.o 
situației lor, deși tranzl; 
ția continuă, în care ne 
aflăm de un număr bun 
de ani, numai speranțe 
de an nou cu bucurie m 
Ie poate da.

casei s-a plâns
O 

ve
in 
a 

elaborarea In

mai speră încă 
îmbunătățire a

I

I

în loc de drept la replică

„Sunt o mamă disperată"
După articolul „Trei 

copii Înlăcrimați cer 
pâine”, apărut în ziarul 
nostru 1784/11. XII. 1996, 
pornind de la o scrisoa
re trimisă redacției, au 
apărut diverse reacții. 
Una dintre acestea este 
o scrisoare adresată nouă 
de mama celor trei copii 
(care dorește să nu-i 
facem public numele). 
„Sunt mama care a dat 
viață acestor copii și 
l-am crescut și nu i-am 
îndepărtat de mine nici 
măcar cu un pas. Sunt 
o mamă disperată și 
plină de durere pentru 
soarta lor, mai ales acum 
când nu simt căldura 
sufletească a tatălui a- 
flat în detenție, pe care 
îl așteptăm să revină”.

Referitor la acuzații
le cuprinse în acel ar
ticol — copiii «unt me
reu singuri iar mama 
văzută în compania u- 
nor bărbați — dna în 
cauză precizează că ple
cările sale și absențele 
de acasă se datoresc fap
tului că trebuie să 
muncească pentru a adu
ce copiilor o bucată de 
pâine. în ce-i privește 
pe bărbați, aceștia vin la 
cămin să-i mai aducă 
pentru copii câte ceva. 
Această versiune a «in
firmat-o și una dintre 
portărițe (care n-a do
rit să_i publicăm nu
mele). Textual dumneaei 
afirma că „bărbații ve
neau cu câte o plasă, 
dar nu stăteau sus (în 
camera pe care mama și 
copiii o ocupă în cămi
nul ADP din Deva — 
n.n.) mal mult de 19 
minute; doar să ajute și 
să plece, nu ca să zăbo
vească veneau".

Cum soarta copiilor 
ne interesează în primul 
rând, vom face abstrac

ție de alte elemente din 
timpul documentării 
(oricum nu ne-ar ajun. 
Se nici spațiul pentru a 
le cuprinde pe toate). 
Despre acest lucru dna 
Leonidia Cojan, admi- 
nistratora căminului ADP. 
preciza că lăgarea co
piilor singuri în casă 
pentru perioade lungi de 
timp îi deranja pe ve
cini. De altfel. primul 
lucru pe care l-a spus 
la întâlnirea cu mama 
celor trei micuți a fost: 
„ai aranjat cu copiii?”, 
adăugând că de o lună 
o tot presează pe această 
temă.

Pentru a găsi o so
luție în avantajul copi
ilor se mai preocupă și 
alte persoane abilitate în 
«rest scop. Dna Floare 
Sav, șefa Serviciului de 
Stare Civilă si Autorita
te Tutelară al Consiliului 
Județean Hunedoara, a 
fost de două ori în de
cembrie 1996 acasă la 
acești copii și la fostul 
loc de muncă al mamei. 
Dacă aceasta din urmă 
ar fi avut actele co
piilor si mai ales ana
lizele la 21 ale celor 
mici, ei ar fi deîa la 
căminul săptămânal. Dar 
aceste documente lip
seau (mama susține că 
n-a avut bani pentru 
analize — n.n.), apoi 
copiii fiind răciți au fost 
duși la țară la bunici; 
a mai fost între timp 
și „vacanța de iarnă” 
care a împiedicat re
zolvarea situației celor 
trei minori. Dar dna Sav 
este hotărâtă să rezolve 
cât mai curând situația 
copiilor în sensul cu
prinderii lor într_o uni
tate de profil, unde să 
fie îngrijiți ți suprave- 
gheați tot timpul.

VIORICA ROMAN

9 IANUARIE

CțvrF)
7,00 TVM « Telemati- 

nai; 8,30 La prima oră] 
9,20 Serial • Santa Bar
bara (r); 11,05 Serial •
Andrea Celeste (r); 12.40 
Desene animate; 14,001 
Actualități; 14,10 TVR| 
Iași • TVR Cluj-N.; 15,40 
Tradiții; 16,10 Cuvinte 
potrivite; 17,25 Desene 
animate; 17,50 Tribuna 
partidelor parlamentare; 
18,25 Milenium; 19.10 
Serial • Lupii aerului 
(SUA — ep. 4); 20,00
Actualități • Meteo • 
Telesport; 20,50 Serial • 
Dragostea învinge (ep. 4);l 
21,40 Reflecții rutiere; 
21-55 Studioul economic; 
23,10 Simpozion; 23,55 
Serial • Cavalerul Alb 
(ultimul cp.).

QvrȚD
7,00 La prima oră; 8,30 

TVR Cluj-N.î 9,20 Muzi
ca pentru toți; 10,05 Ma
gazin de călătorii ți desco
periri; 10,45 întâlnirea 
de la miezul nopții (r); 
11,40 Desene animate; 
13,10 Serial » Frumoasa 
ți Bestia (r); 14,00 Ac
tualități; 14.10 Reportaj 
’97 ; 15,45 Desene ani
mate; 16,10 Atejandra (s); 
17,00 Ceaiul de Ia ora 5; 
19,00 Emisiune în limba 
germană; 20,00 Știință și 
imaginație; 21,00 TVM 
• Mesager; 21,35 Filmo
teca de Anr; 22,05 Film

[PRO - TV]

7,00 Ora 7, bună di

DIALOG ȘCOLAR"W1
Dorința celor care edi

tează această revistă — 
Inspectoratul Școlar Ju
dețean și Casa Județea
nă a Corpului Didactic — 
este aceea de 
discuție 
dactice 
bleme 
tice ți 
lească".
intitulat această publicație 
„Dialog școlar”, iar redac
torii ei se dorește a fi 
tot cadrele didactice și 
orice om al școlii. „Noi 
ne-am propus să promo
văm libera opinie, măr
turisește în cuvântul său 
inspectorul general al In
spectoratului Școlar Ju
dețean, prof. Gheorghe 
Cândea, stilul șl metodele 
fiecăruia... In ce ne pri
vește, suntem de părere 
că mai ales în etapa ac
tuală — de dorite schim
bări, cel puțin de menta
litate ți metodă — este 
nevoie să ne cunoaștem 
mai bine, să pătrundem în 
echipă, noutățile de ștlin 
ță și didactică, 
să contribuim cu tot ce 
avem mai bun la forma
rea generațiilor mileniului 
următor”.

în cadrul primului nu-

a purta o 
cu cadrele

„numai pe 
științifice, 
de creație dăscă- 
De aceea, au și

di- 
pro- 

didac-

așa încât

măr al revistei care ae 
dorește să aibă, deocam
dată, o apariție trimestria- 
lă, iar din anul viitor șea» 
Iar o apariție lunară, suni 
abordate aspecte privind 

cu
ro. 
e- 

tape, programe, aplicații* 
—, „Câteva elemente ale 
reformei curriculare dc
la învățământul primar”, 
Un dialog mai mult sau 
mai puțin imaginar are 
în centrul său „Descentra, 
lizarea ți autonomia In 
activitatea directorului de 
școală". Sunt abordate 
aspecte ale activității C°- 
sei Corpului Didactic, .(in
tegrarea sa în refort, 
generală a învățământul 
ce aduce un nou 
gram PHARE în 
acestei instituții și a În
vățământului hunedorean.

Revista abordează, In 
final, graficul mișcării 
personalului didactic pen. 
tru anul școlar 1997/1998, 
calendarul activității de 
perfecționare prin siste
mul didactic în anul șco
lar 1996/1997, un curia) 
juridic și oferta tabere
lor școlare.

MINEL BODEA

abordate aspecte 
reforma pe care o 
noaște Învățământul 
mânesc — „Orientări,

pro_ 
viața

mineața!; 9,00 Serial • 
Tânăr și neliniștit (r); 
10.00 Peștera monstru
lui sacru (s): 11,00 Film 
• Maxie (SUA); 13,00 

Serial • Robocop (r); 13,45 
Beverly Hills (s/r); 15,00 
Serial • Verdict: crimăl; 
16,00 Tânăr și neliniștit 
(s); 17,30 Grace (s); ;
18,00 Știri; 18,05 Sport la 
minut; 19,00 Știi și câș
tigi !; 19,30 Știrile Pro
TV ; 20,00 Serial • Mel
rose Place (ep. 9); 21,00 
Serial • Doctor în 
Alaska (ep. 7); 22,00 Se
rial • Familia Bundy; 
23,15 Sergentul Wolf (s); 
0,20 Snort la minut; 0,4) 
Vaxie :f/i).

[ANTENA 1)
7,15 O iubire de neui. 

tat (s/r): 8 00 In vl*i‘ă
la Antena 1 I 10.00 De

sene animate; 11,00 Lu_t 
mină călăuzitoare (s/r); 
12,00 Serial • Văduva
(r) ; 13,00 Lumină călău
zitoare; 14,10 Film ■, 
Ce_am făcut ca să merit 
asta? (r); 16,30 Thalia ;
17,10 Serial • Văduva | 
18,00 Desene animate ; 
19,00 Seria) • Ellen 
19,00 O iubire de neuitat
(s) : 20,30 Observator ;
21.30 Film • Like Two 
Crocodiles (Italia); 1,00 
Teleshopping; 1,30 Ob
servator; 2,30 Ritmuri.

[dEVASAT-Q i

10,00 — 12,00 Reluări;
13.30 Videotex!; 19,00 O-
biectiv; 19,15 „100 de
ani de cinema”; 20,00 
Actualități TVR; 21,00 
Actualitatea în direct; 
22,00 Film; 23,30 Obiec
tiv (r).
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CEI MAI BUNI SPORTIVI HUNEDORENI 
AI ANULUI 1996

1. ATLETISM

■ Costescu Denisa
— Enescu Răzvan
— Mașinistru Gabriel
— Comaji Mădălina

—- Bungărdean Ionela

2. ALPINISM —
ESCALADĂ

— Pop Gheorghe
— Vizitiu Elena
— Grecu Mihaela
— Haidti Alin

— Moldovan Ion
— Boicoană Paul

3. BOX

— Moldovan Claudiu

— Marcu Marius

— Roman Sergiu

4. CANOTAJ
— Iancu Alexandru
— Szekely Adrian
— Irimie Valentin
— Mănăstire Denis

— Centrul județean de atletism
— Siderurgica Hunedoara
— Siderurgica Hunedoara
— Siderurgica Hunedoara

— CSS „Cetate** Deva

— Jiul Petrila
— Jiul Petriia
— Jiul Petrila
— Minerul Lupeni

— Siderurgica Hunedoara
— Siderurgica Hunedoara

— Siderurgica Hunedoara

— Constructorul Hunedoara

— Minerul Dîlja

— CSS Deva
— CSS Deva
— CSS Deva
— CSS Deva

Antrenor:
Mladin Mariana

Antrenor:
Beregszazy Ștefan

Antrenor:

— Maxim Adrian
— Mihoc Marian

11. NATAȚIE

— Radu Adrian
— Pascu Diana

— Aurul Brad
— Aurul Brad

Antrenor: 
Maxim Adrian

Luca Mihai

Antrenor: 
Olteanu Nicolae

Antrenor: 
Gudea Costin

Antrenor : 
Corduneanu Cezar 

Antrenor: 
Captari Ilie 
Antrenor : 

Berințan Teodor

Antrenor:
Fodoreanu Mircea

5. GIMNASTICĂ

— Miloșovici Lavinia
— Olaru Maria
— Boncsina Erika
— Rusan Lucica
— Gogâțu Mădălina

— Cetate Deva
— Cetate Deva
— Cetate Deva
— Cetate Deva
— Cetate Deva

Antrenori; 
Bitang Mariana 
Cărpinișan Ion
Tofan Olimpia 
Cosma Liliana

6. JUDO

Bol oh an Irina 
Avădanci Ramona 
Bumbar Simona

Petcu Cosmin 
Solomon Gianina

— Paringul Lonea
— Paringul Lonea
— rarîngul Lonea

— „Michelian Club Sport** Deva
— „Michelian Club Sport** Deva

Antrenor: 
Cordea loan
Antrenor:

Ciușcă Mugurel

7. CAIAC —CANOE
Goleșie Florin 
Bănică loan 
Bărăncscu Claudiu 
Vasioni Tiber iu

— Constructorul
— Constructorul
— Constructorul
— Constructorul

Hunedoara 
Hunedoara 
Hunedoara 
Hunedoara

Antrenor: 
Drăgoi Adrian

12. ORIENTARE 
SPORTIVA

— Momeu Roxana
— Gruia Beatrice
— Pricopie Claudia
— Ivașcu Alin

13. POPICE
— Grigorcscu Ion
— Pop Leontin
— Ghețea Marius
— Condurachi Marius

14. RADIO
AMATORISM

— C.S.S. Hunedoara
— C.S.S. Hunedoara

Antrenor 9
Giurasa Zeno

8. KARATE 
TRADIȚIONAL

Pruteanu Cătălin
Simo lanoș

—> Constructorul Hunedoara 
— Constructorul Hunedoara

Antrenor: 
Șimo lanoș

9. LUPTE

Corduneanu Gheorghe — Jiul Petrila 
Mihai Emil — Jiul Petrila

Nistor Cosmin 
Gordan Claudiu

— CSS A.S. Constr. Hunedoara
— CSS A.S. Constr. Hunedoara

Morovan Suraj 
Blaga Iulian

— CSS Deva
— CSS Deva

Antrenor;
Marmaliuc C-tin 

Corbei Ioan 
Antrenori: 

Nicoară Emil 
Diaconu Vasile 

Antrenori: 
Matei Partenic 
Diaconu Vasile

— A.S. „Condor** Deva
— A.S. „Voința** Hunedoara
— A.S. „Condor** Deva
— A.S, „Voința** Hunedoara

— Minerul Vulcan
— Minerul Vulcan
— Minerul Vulcan
— Minerul Vulcan

Antrenori î 
Plcșa Nicolae 
Firescu Florin

Antrenor 9
Baiaș Ilie

16. TIR CU ARCUL

— Pantilimon Felicia
— Pane Daniela
— Urcan Viorel
— Cocotă Gheorghe

— Radioclubul Județean
— Radioclubul Județean
— Radioclubul Județean
— CSS Petroșani

Antrenor 9 
Pantilimon 
Gheorghe

15. SCHI —SANIE
— Domokoș Voichiță
— Medveschi Vasile

— CSS Petroșani 
CSS Petroșani Antrenori 9 

Toth Zoltan 
Stănescu Florin— Popescu Adrian

— Cozma Gabriel ,-L..
CSS Petroșani
CSS Petroșani

— Jega Dumitru
— Băncilă Simona
— Habian Viorel
— Solomon Anton

1. FOTBAL

— Minerul
— Minerul
— Minerul
— Minerul

JOCURI

Aninoasa 
Aninoasa 
Aninoasa 
Aninoasa

Antrenor :
Tămaș Vasile

SPORTIVE

10. MODELISM
• Ciortan Leontin
• Diamand Jian
' Feldan Claudiu

— Jiul Petroșani
— Jiul Petroșani
— fiul Petroșani

Antrenor; 
Ciortan Leontin

— Echipa de seniori „Jiul** 
Petroșani

— Echipa de juniori Corvinul 
Hunedoara

2. HANDBAL
— Echipa de senioare REMIN 

Deva
— Echipa de seniori 

SIDERURGICA Hunedoara
— Echipa de juniori și copii de la 

CSS Deva și CSS Hunedoara

3. BASCHET
— Echipele de juniori și copii 

ale CSS Deva

4. POPICE
— Echipele de seniori Minerul 

Vulcan. Jiul Petrila și 
Siderurgica Hunedoara

5. RUGBY
— Echipele de seniori Știința 

Petroșani și Minerul Lupeni

6. VOLEI
— Echipa de senioare Jiul 

Petroșani

— Antrenor: Ion Ion

— Antrenor : Păttașcu Mircea

— Antrenor: prof. Mătăsaru Ion

— Antrenor : Logofăt u C-tin
— Antrenori: Szanto Vasile și 

Balint Remus

— Antrenori: prof. Safar Csaba și 
Safar Rozalia

— Antrenori: Băiaș Ilie, Ichim 
Elena, Popa Nicolae, Dobrică 
C*tin, și Miclea Victor

— Antrenori : Ing. Drumea Emil 
Prof. Bercu Vasile

— Antrenor: prof. Săsăran Anton

7. FOTBAL —TENIS
— Echipa Ligii Sindicatelor 

Miniere Valea Jiului

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU TINERET SI SPORT 
HUNEDOARA — DEVA
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Piața extrabursieră de capital Semințele de legume și prețul lor
Asistăm cam de multă 

vreme, chinuiți de perioa
da prelungită a tranziției, 
cum privatizarea încearcă, 
în ciuda fie și a progra
mului special de accelera, 
re a ei, adoptat în anul tre
cut, să dea o nouă față e- 
conomiei, însă constatăm cu 
tristețe că acest proces nu 
prea își arată roadele în 
fapte. Până la o reală schim
bare așteptată de la priva. 
tiz.are, ne zbatem încă în 
multe incertitudini și pri
vațiuni, firmele mijlocii și 
mari găsindu-se abia în fa
za primilor pași spre pri. 
vatizare.

Cum este și firesc, odată 
cu privatizarea firmelor și 
cu apariția celor peste 
15 OW 000 de acționari, s-a 
născut și necesitatea pieței 
extrabursiere de capital, ca. 
re are ca obiectiv tranzac
ționarea acțiunilor rezul. 
tate în urma programului 
de privatizare în masă. I- 
naugurarea activității insti
tuțiilor implicate în acest 
proces — respectiv Razdaq, 
Societatea Națională de 
Compensare, Decontare și 
Depozitare (SNCDD) și Re. 
gistrul Român al Acționa
rilor (RRA), s-a făcut la 
sfârșitul lunii septembrie 
din anul trecut. Prin cele 
trei instituții se face vân. 
zarea și cumpărarea valori
lor mobiliare, o condiție de 
bază a reușitei fiind aceea 
ca deținătorii de acțiuni în 
calitatea lor de proprietari 
să înțeleagă bine lecția și 
să iși ia în serios rolul.

Cu toate că piața extra
bursieră (OTC) este con. 

testată, invocându-se moti
vul că din partea fostelor 
fonduri ale proprietății pri. 
vate (acum devenite fon
duri de investiții — SIE) 
nu s-au cesionat părțile din 
firmele supuse programu. 
lui de privatizare care re
vin acționarilor ce au sub
scris carnetele cu certifica, 
te de proprietate sau cu
poanele nominative de pri
vatizare, această piață a 
început, după perioada ne. 
cesară de simulare, activi
tatea propriu-zisă. In ace. 
lași timp, mai este de sem
nalat și faptul că, așa cum 
am constatat și din discuții, 
le cu conducerile unor fir
me din județul nostru, și-au 
făcut cotarea la Razdaq fă
ră ca acestea să fie consul
tate sau cel puțin să li se 
ceară acordul.

Trecând peste asemenea 
neajunsuri, care au totuși 
importanța și semnificația 
lor, pornind de la unele 
constatări practice, conside
răm că este bine să atra
gem atenția celor ce au 
primit certificatele de ac
ționari (există insă și foar
te multe cazuri în care a. 
cestea n-au ajuns încă din 
diverse motive care mai 
de care neîntemeiate la pro
prietari) ca ei să manifes. 
te maximă prudență în 
păstrarea sau valorificarea 
acestui drept, sfătuindu-se 
în prealabil în luarea de
ciziei cu specialiști în do. 
meniu — brokerii. Vânza
rea sau cumpărarea pe pia
ța liberă a certificatelor de 
acționari este o practică 
plină de riscuri, cele 20— 

25 000 lei la care se cotea, 
ză acum fiind departe de 
a oglindi o valoare reală 
a acestora.

Din rapoartele prezentate 
de Razdaq s-a desprins fap- I 
tul că spre sfârșitul anului ; 
trecut, s.a înregistrat o re- | 
vigorare a activității pieței I 
extrabursiere de capital. ' 
Potrivit datelor furnizate, ; 
în anul trecut (practic în 1 
lunile de activitate noiem- | 
brie și decembrie) s au tran. 1 
zacționat pe piața extra
bursieră aproape 6 milioa
ne de acțiuni, volumul tran
zacțiilor ridicându-se unde
va la 3 miliarde de lei. Re
zultatele respective sunt 
apreciate ca fiind destul de 
modeste, cotația acțiunilor 
neridicându-se deocamda
tă la nivelul așteptărilor. 
Speranța este ca în acest 
an, pe măsură ce și proce
sul de privatizare va căpă
ta noi dimensiuni, se va pu. 
tea ajunge să fie cotate la 
Razdaq în jur de 3000 de 
firme, ceea ce in competi
ția de concurență va con
duce și la înviorarea acti- 1 
vității pe piața extrabur- I 
sieră de capital, unde ne j 
place să credem că vom re
găsi cât mai multe unități , 
economice din județul nos. 
tru. Dorim ca toți proprie
tarii de certificate de ac
ționari să aibă puterea și 
răbdarea să mai reziste 
tentației momentului, să as
culte sfaturile specialiștilor 
în materie de tranzacțio
nări, pentru a se putea a- I 
lege fiecare cu câte ceva 1 
din procesul de privatizare. 1

NICOLAE TlRCOB I

Societatea comercială Unisem a prezen
tat într-un caiet oferta de semințe de le
gume și prețul acestora pentru anul 1997. 
Considerând că este în interesul producă
torilor agricoli, în special al legumiculto
rilor, să fie informați asupra problemelor 
legate de semințe, folosirea celor prove
nite din soiuri valoroase și productive, 
omologate și autentificate oferind garan
ția unor producții sporite la ha.

Unisem, împreună cu patronatele Hor
ticultorilor și Frulecom din România, în 
calitatea lor de beneficiari de semințe, 
au negociat prețurile la semințele de le
gume, cartofi, material săditor și flori, sta
bilind prețurile cu ridicata, în condițiile 
loco depozitul unității. Pe specialitate, ex
clusiv ambalajul care se facturează se
parat, livjarea făcându-se la indicii de 
calitate din standard.

Fără a intra în dețalii, din caietul de 
oferte am notat câteva prețuri cu amă
nuntul la semințe în pungi și saci, inclu
siv TVA, care vor fi practicate: cartofi 
sămânță Desiree, Ostara, Fusco (30—55 
mm) 2000—2950 lei/kg; castraveți corni- 
șor — 63 000—77 000 lei; ardei gras — 
176 400—229 600 lei; tomate Vidra 60 — 
„Brăila" 450 — 35 000—50 009 lei; varză 
de vară Gloria — 86 000—110 000 lei; var
ză de toamnă — 66 000—83 000 lei/kg; vi
nete hibride — 236 000 lei/kg.

Cum gospodarii harnici își fac iarna cav 
și vara sanie, este vremea ca legumicul
torii să treacă la acțiune să-și pregăteas
că răsadnițele și uneltele necesare, să-și 
procure semințele, să facă fertilizările pe 
suprafețele stabilite, anunțându-se că 
1997 este un an favorabil legumiculturii 
și activității din acest sector. (N.T.)

Junior Impex SRL Orăștie — 
un senior al producției de lichior

Locul unu ocupat la secțiunea industrie 
alimentară în cadrul topului județean e 
o recunoaștere clară a rezultatelor econo
mice ale firjnei S.C. Junior Impex SRL 
Orăștie. în prezent întreaga producție a 
firmei, proprietatea dlui Dorel Depcea, 
este axată pe fabricarea unei largi game 
sortimentale de lichioruri. Din cele de
clarate de dl Cătălin Davidescu, adminis
tratorul societății, a reieșit că solicitările 
pieței pentru această băutură alcoolică, de 
multe ori depășesc capacitatea de fabri
care a firmei. O cifră de afaceri de cea. 
2 miliarde de lei lunar este o dovadă 
clară că „motoarele" Junior Impex pul
sează din plin.

Investindu-se permanent profitul, s-a 
reușit punerea bazelor unei dotări mo
derne ce asigură o siguranță sanitară so
lidă actului productiv: „De cea un an și 
jumătate am trecut la producția în flux

automat. Avem mașini de spălat sticlele, 
de îmbuteliat, de roluit și de înfoliat în 
topuri de câte opt sticle producția. Toate 
aceste utilaje sunt automatizate și de ma
le productivitate — precizează dl Davi
descu.

Cu o piață de desfacere atât de mare, 
perspectivele Juniorului nu pot fi decât 
încurajatoare. în primul rând se inten
ționează construirea unei fabrici proprii 
de alcool. Acțiunea a debutat deja prin 
cumpărarea unui spațiu adecvat ampla
sării noii fabrici. De asemenea, se are în 
vedere o mărire a capacității de produc
ție pentru o cât mai bună acoperire a co
menzilor ce sunt în permanentă creștere. 
Activitatea de producție va fi diversifica
tă, intrând în fabricație și alte produse 
ale industriei alimentare.

A. SALAGEAN

Orientări și propuneri privind valorificarea zăcămintelor cu 
conținut scăzut de util din România 

în conjunctura unei economii concurenționale
Exploatarea zăcămintelor 

de substanțe minerale uti
le nu constituie un scop in 
sine, ci servește pentru sa
tisfacerea necesităților ma- 
terial-economice ale socie
tății, necesități care se in
tegrează în contextul con
dițiilor economice prezen
te și se circumscriu in ca
drul unor limite accepta
bile de eficiență. Cu toa
tă concurența previzibilă 
a materialelor plastice și 
a altor înlocuitori de me
tale din ultima vreme, 
precum și a unei recesiuni 
economice în desfășurare, 
metalele au rămas a fi ce
rute încă asiduu pe pia
ță, fenomen ce a deter
minat in ultimul timp o 
suprasolicitare a rezerve
lor, de altfel limitate, de 
substanțe minerale utile. 
!n paralel cu creșterea ne
cesarului de metale, se 
constată că zăcămintele ce 
se vor exploata in viitor 
vor avea conținutul în me
tale din ce în ce mai scă
zut, aceasta ca urmare a 
faptului că zăcămintele bo
gate, aflate acum în ex
ploatare, într-un viitor nu 
prea îndepărtat, se vor 
epuiza.

Intr-o accepțiune mai lar

gă a noțiunii sunt consi
derate zăcăminte exploa
tabile și acele concentrații 
naturale de substanțe mi
nerale care în prezent nu 
sunt puse in valoare, din 
diverse cauze: geologice, 
economice, tehnico-miniere 
de exploatare sau de pre
parare, dar pentru care a- 
naliza fezabilității econo
mice făcută pentru o a- 
numită perioadă de timp, 
recomandă exploatarea lor. 
Astfel exploatabilitatea u- 
nui zăcământ este o pro
prietate complexă a sa în
săși, fiind definită de fac
tori intrinseci, colaterali 
și conjuncturali, adică pro
prietatea acestora de a fi ex
ploatabili și valorificabili la 
momentul respectiv. Este de 
așteptat ca intr-un viitor 
imediat, odată cu epuiza
rea zăcămintelor cu con
ținut ridicat, sau a unei 
cereri și mai mari a pie
ței, a cărei consecință e» 
conomică este deosebită, 
să se treacă și la exploa
tarea rezervelor de sub
stanțe minerale cu conți
nut scăzut in util, aflate 
astăzi in conservare.

O tehnologie care poate 
valorifica eficient și su
perior, în condițiile unei 
economii concurenționale 

de piață, este aceea prin so- 
lubilizare-dizolvare chimi
că a componenților utili, 
aflați în zăcămintele săra
ce. Această practică de 
recuperare neconvențională 
a metalelor este cunoscu
tă încă din negura isto
riei, când oamenii vremii 
au constatat că la gurile 
diferitelor izvoare, care de 
altfel spălau în trecerea 
lor zone mineralizate cu 
conținuturi metalice, se 
constituiau depuneri de 
metale. Metalul astfel gă
sit, după sumare transfor
mări prin batere, prindea 
diferite forme de între
buințare, funcție de ne
voile individului sau ale 
grupului din care acesta 
făcea parte. Procedeul este 
aplicabil atât la suprafa
ță, pentru depozite de mi
nereu sau zăcăminte ce 
aflorează, cât și în situ în 
subteran, având rezultate 
economice dintre cele mal 
bune, cu realizări de cos
turi sub prețul de valori
ficare al metalului recu
perat. Eficiența maximă a 
tehnologiei se obține când 
sunt recuperate și valori
ficate toate elementele u- 
tile ce compun zăcămân
tul.

Tehnologia de exploata
re prin solubilizare-dizol- 

vare chimică are marele 
merit că valorifică supe
rior și în condiții de efi
ciență maximă zăcămin
tele cu conținut scăzut, 
care prin tehnologiile de 
exploatare clasice — aba
taje, transport, concentra
re prin flotare, sunt con
siderate ca fiind nerentabile 
de exploatat, mărind ast
fel potențialul metalurgic 
al zăcământului și oferind 
circuitului economic can
tități suplimentare de me
tale. Rentabilitatea și e- 
ficiența economică in a- 
plicarea- tehnologiei de so- 
lubilizare-dizolvare chimică 
la exploatarea zăcăminte
lor cu conținut scăzut re
zidă și din aceea că a- 
ceastă tehnologie oferă po
sibilitatea obținerii de pro
duse finite, metale, chiar 
și pe platforma de exploa
tare minieră. Tehnologia 
este nepoluantă, se pre
tează la un grad mare de 
mecanizare și automatiza
re, iar investiția specifi
că este mult sub valoarea 
celor similare prin exploa
tarea clasică. La data pre
zentei, tehnologia de re
cuperare neconvențională 
a metalelor din zăcămin
tele cu conținut scăzut de 
util, prin tehnica solubili- 

zării-dizolvării chimice este 
din ce în ce mai mult 
practicată în lume, cu re
zultate din cele mai va
loroase. Amintesc în acest 
sens exploatarea zăcămân
tului Andacollo din Chile, 
a zăcământului de la Twin 
Butters din Arizona, și a 
hălzilor de la minele de 
cupru din Utah — SUA.

România dispune de nu
meroase zăcăminte de 
substanțe minerale cu con
ținut scăzut de util, cum 
ar fi cele de la Moldova 
Nouă, Roșia Poieni, Va
lea Morii — Brad, Coran- 
da Certej, Bucium — Tar- 
nița ele și cum jocul ce
rerii și al ofertei de metale 
de pe piața mondială in
fluențează în mod direct 
capitalul financiar care 
este destinat pentru pro
ducție și la realizarea de 
investiții în ramura de 
extracție minieră, aceasta 
constituie un element su
plimentar în abținerea de 
a promova tehnologia de 
exploatare prin solubili- 
zare-dizolvare chimică, tn 
sprijinul acestei afirmații 
deductive stă și concep
tul de liberalizare și de- 
zetatizare a economiei ro
mânești, materializată și 
prin țendința de conver

tibilitate a monedei na
ționale ; leu/dolar.

Semnificația conceptu
lui de liberalizare șt de- 
zetatizare a economiei de 
astăzi poate fi înțeleasă 
și prin multiplele mutații 
ce au și continuă să aibă 
loc în cadrul acțiunii de 
perfecționare a vieții eco
nomice românești, care de 
fapt jalonează și creionează 
forma, conținutul meca
nismului și rolul noului 
agent economic. Sub in
fluența acestui principiu 
de liberalizare și dezeta- 
tizare a costurilor de pro
ducție prin reducerea sub
venției în perioada urmă
toare, un rol preponde
rent în existența agentu
lui economic minier îl va 
juca eficiența economică 
a activității de exploatare 
și valorificare superioară 
d zăcămintelor de substan
țe minerale utile.

Această formă de abor
dare a problematicii mi
niere românești are o im
portanță majoră, mai ales 
acum la început de reor
ganizare a întregii econo
mii naționale pe princi
piul rentabilității și al e- 
conomiei de piață.

Ec. dr. îng. BIBER G. 
EMIL
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SATUL - AZI SATUL — AZI SATUL — AZI
Agricultorii nu-și pot îngădui pauze

nici în anotimpul iernii
Sunt suficiente motive ca, 

pentru a avea un an mai 
îmbelșugat — 1997 în agri
cultură (așa cum și-1 doresc 
toți producătorii) oamenii 
care asigură hrana noastră 
să nu fie nici acum cuprinși 
de liniște, chiar dacă ano
timpul iernii, de regulă, es
te mai puțin agitat și aco. 
perit cu griji la sate. Cum 
fiecare an agricol este în
să inedit, să vedem, la con
cret, dacă 1997 va putea fi 
sau nu mai îmbelșugat, da
că semnele începutului de 
an dau speranțele necesare 
în acest sens.

Dacă se are în vedere 
s< umpirea drastică a com
bustibililor, implicit a uti
lajelor agricole, a îngrășă
mintelor și altor materiale 
necesare agriculturii, există 
suficiente motive ca pro
prietarii de pământ și în 
general producătorii agri
coli să fie acum neliniștiți 
și îngrijorați peste măsură.

Din discuția purtată cu 
dl ing. Tiberiu Basarab, di-

Zootehnia
sector

Ain
dezvoltare

din
un 

cu- 
de

Urmărind valorificarea 
mai bună a potențialului 
său productiv. Societatea 
Comercială Agroserv 
Băcia și-a dezvoltat și 
sector zootehnic, care 
prinde, în prezent, 32 
bovine și 150 de porcine. 
Laptele obținut de la vaci 
este vândut prin interme
diul societății comerciale 
de profil, iar porcii aflați 
la îngrășat vor fi livrați 
la alți beneficiari.

Intenția patronilor aso- 
ciați ai acestei societăți 
comerciale este aceea de a 
asigura și construcția u- 
nui abator propriu, astfel 
încât unitatea să ajungă 
să valorifice produse fi
nite, numai în asemenea 
condiții fiind posibil să 
sporească rentabilitatea sec
torului zootehnic.

De menționat faptul că, 
în mare parte, baza fura
jeră este . asigurată din 
producție proprie, comple
tările făcându-se prin cum
părarea de concentrate. în 
atenția firmei se găseste 
și cultivarea plantelor de 
nutreț pentru 
necesarului pe 
rezervându-se o 
ță corespunzătoare, 
va fi însămânțată în pri
măvară. 

acoperirea 
acest an, 
suprafa- 

care

Pagină realizată de

NICOLAE TÎRCOB

t

rector la Direcția județeană 
pentru agricultură și ali
mentație, am reținut fap
tul că, pentru primăvara a- 
cestui an, a mai rămas de 
însămânțat, în județul nos
tru, potrivit programului 
stabilit, o suprafață ce de. 
pășește 55000 ha. Necazul cel 
mai mare constă în aceea că 
undeva în jur de 25 000 ha 
au rămas nearate din toam
na trecută, acufti costurile 
lucrărilor mecanizate aproa
pe dublându-se, ceea ce, să 
recunoaștem obiectiv, nu 
mai este la îndemâna tu
turor proprietarilor de pă
mânt, mai ales a celor lip
siți de mijloacele necesare. 
Ce să mai vorbim despre 
posibilitatea lor de a-și pu
tea cumpăra la noile pre
țuri, ridicându-se la circa 
65 milioane un tractor și 
la 130 milioane o combină, 
mijloacele mecanizate de 
care au nevoie, în condiții
le când vânzarea produse
lor agricole se face la pre
țuri care în rare cazuri a- 
sigură doar un profit negli
jabil. Atunci se pune pe bu
nă dreptate întrebarea: de 
unde să avem țărani bo- 
gați dacă protecția producă, 
torului agricol a fost și es
te în continuare doar o vor
bă goală?

Alte serioase griji își fac 
agricultorii în legătură cu 
soarta producției de cerea
le păioase. Pe de o parte 
este bine că în toamna 
trecută s-au însămânțat în 
județul nostru peste 21 000 
ha cu grâu, orz și legume 
— verdețuri, culturile a- 
vând o bună vegetație da.- 
torită respectării epocii 
optime de executare a lu
crărilor, cât și calității a- 
cestora. Pe de altă parte 
însă trebuie menționat că 
pe nici o treime din su
prafața amintită nu s-au 
aplicat îngrășăminte. Evi
dent, în astfel de condiții 
nu este de conceput să se 
obțină producțiile aștepta
te, fără fertilizare recol
tele fiind doar cele date 
de natură și de Dumne
zeu, mai puțin influența
te de intervenția omu
lui. Pornind do la o ase

nu 
de 

con-

menea stare de fapt cu 
multe semne de îndoială, 
nu este lipsită de interes 
preocuparea de a ajuta, cât 
se mai poate, ca în perioa
da de iarnă să sporească 
suprafețele fertilizate cu 
îngrășăminte chimice, 
numai pe terenurile 
unde producția s-a
tractat, ci dacă este po
sibil pe toate suprafețele 
existente în cultură.

Nu pot fi ocolite nici 
grijile legate de asigurarea 
semințelor necesare în pri
măvară. De asemenea, te
renurile destinate îndeo
sebi culturilor de legume, 
cartofi și sfeclă de zahăr 
— mai mult de 12 000 ha 
în total — au nevoie în
deosebi de îngrășăminte 
organice, fără fertilizare 
neputând sconta producția 
care să răsplătească chel
tuielile făcute și eforturi
le depuse.

Pe lângă toate cele a- 
mintite, nu se poate face 
abstracție de preocupările 
permanente pentru activi
tatea din zootehnie, fie ea 
și în condițiile sectorului 
privat,, unde se cresc în 
condițiile specifice fiecărei 
gospodării majoritatea e- 
fectivelor de bovine, ovi
ne și porcine.

Desigur, toți proprietarii 
de pământ și agricultorii 
așteaptă ca noua putere 
instalată să-și onoreze pro
misiunile făcute în cam
pania electorală, să spri
jine efectiv și eficient pro
ducția agricolă, semnalele 
de până acum sporind mai 
degrabă îngrijorarea, de
cât liniștea celor ce asi
gură securitatea alimen
tară a populației. Cu cât 
măsurile de stimulare a 
producătorilor agricoli vor 
fi mai operative și de sub
stanță, vor fi risipite acele 
predicții potrivit cărora 
anul 1997 va fi un an de 
mari sacrificii, care vor du
ce agricultura Ia sapă de 
lemn, ceea ce ar însemna 
o puternică lovitură dată 
tocmai celor care pot a- 
sigura stabilitate și li
niște în țară.

Fiind aproape și înțele
gând păsurile oamenilor de 
la sat, care trudesc să-și 
asigure cu greu traiul, me
reu aspirând spre o viață 
decentă, dar puțini din ei 
izbutind o asemenea per
formanță, tot ei având me
nirea să asigure și celor 
de la oraș o viață liniș
tită, chiar dacă nu totdea
una și ieftină, am putut 

Necazurile unui producător aoricol
constata o serie de priva
țiuni șj nedreptăți care 
sunt provocate, în cele mai 
multe cazuri cu bună știin
ță, acestor 
și harnici, 
tocmai ei, 
de la talpa 
torii agricoli și proprieta
rii de pământ, sunt sortiți 
(ca și înainte de 1989) să 
suporte o serie de nedrep
tăți, să-și vadă numeroa
sele neîmpliniri determina
te de modalitățile încurcate 
și de dificultățile întâm
pinate la primirea sub
vențiilor sau a creditelor, 
de dobânzile mari ce se 
acumulează la împrumutu
rile pe care mulți se tem 
să le mai angajeze.

Confruntați cu tot felul 
de greutăți, producătorii 
agricoli se văd în situația 
de a aștepta luni și luni 
să primească subvențiile 
pentru carnea de porc și 
de pasăre, cât și cele pen
tru lapte. Nici sumele cu
venite pentru acoperirea 
dobânzilor preferențiale la 
creditele acordate pentru 
procurarea utilajelor agri
cole nu au avut o soartă 
mai bună.

Oameni cinstiți 
De multe ori, 
adică oamenii 
țării, producă-

Dacă 1996 a fost, în ge
neral, un an favorabil po
micultura, chiar și în ju
dețul nostru realizdndu.se 
excedent la producția de 
prune și mere, ceea ce a 
creat mari greutăți la des
facere, în această situație 
mari cantități de fructe 
luând calea industrializării 
(nu în sucuri, gemuri sau 
compoturi cum ar fi de do
rit, ci prin distilare pentru

ț/iseuisr;)

Față de toate aceste ne
ajunsuri, constatăm cu du
rere că producătorului a- 
gricol nu-i face nimeni fa
voruri sau nu-i dă nimeni 
mărfuri pe credit, când 
dorește acesta să-și pro
cure bunuri de folosință 
personală sau pentru gos
podăria proprie. Orice ar
ticol de care are nevoie, 
trebuie să-l plătească pe 

ÎȘi 
în 
nu 
Un

loc la magazin, patronii 
nedorind să știe ce înseam
nă blocajul financiar sau 
imposibilitatea de plată. 
Firesc ar fi ca acest prin
cipiu să funcționeze la fel 
și atunci când relația este 
inversă, adică atunci când 
producătorul agricol 
vinde produsele sale, 
realitate însă, lucrurile 
se petrec chiar așa.
caz concret ne-a fost adus 
în atenție, spre sfârșitul 
anului trecut. Este, în spe
ță, vorba despre dl Iosif 
Brândușa, din satul Tisa, 
comuna Burjuc. S-a în
tâmplat ca la vânzarea u- 
nei bovine adulte, în greu
tate de 535 kg și în va
loare de 1 275 000 lei, pre
dat (potrivit adeverinței 
de primire și plată) în da
ta de 4 noiembrie 1996 Ia 
S.C. Fresli Alimcarn SRL 
— abatorul Fornădia, ur
mând ca banii cuveniți 
să-i primească abia în da
ta de 12 decembrie 1996, 
așa cum s-a făcut progra
marea, la care a consim
țit și dl I.B. Nemulțumi
rea producătorului agricol, 

Grijile pomicultor lor■ ■■

de

si. 
să

băuturi alcoolice), este de 
așteptat ca și în 1997 să se 
obțină rezultate notabile. 
Faptul că în toamna trecu
tă cei ce se ocupă de comer
țul cu legume și fructe nu 
au asigurat preluarea ofer
telor producătorilor, deși 
pentru constituirea stocuri, 
lor de iarnă se putea bene
ficia de credite cu dobân
dă bonificată, a determinat 
ca acum prețul la piață să 
fie de circa trei ori mai 
mare decât la vremea re
coltării și valorificării fruc
telor, resimțindu-se puter. 
mc in prezent și influența 
creșterii prețului combusti
bilului, măsură aplicată 
la începutul acestui an.

Trecând peste aceste 
tuații nu tocmai plăcute, 
vedem cum ne vom des
curca in acest an, dacă vom 
avea sau nu parte de mult 
așteptatul belșug. Oricum 
anotimpul iernii nu îngădu
ie prea multă odihnă pen
tru pomicultori, mai ales în 
condițiile când se mizează 
pe niște rezultate care să 
asigure un profit și din a- 
ceastă activitate.

Ca obiective și lucrări 
importante ce trebuie efec
tuate în perioada următoare, 
un loc de seamă pe agen
da pomicultorilar îl deține 
fertilizarea livezilor cu în
grășăminte chimice și cu 
gunoi de grajd, ca o condi
ție esențială în ansamblul 
măsurilor pentru creșterea 
producției de fructe. In a. 
celași timp, în zilele favo
rabile este recomandabil să 

pe lângă neplata sumei 
cuvenite la data vânzării 
animalului, constă în fap
tul că ș-a întâmplat ca 
altor producători agricoli, 
care au predat animale în 
aceeași zi, să li se facă 
plata mai repede, pe ce 
criterii nu se știe' Nu mai 
comentăm și unele răs-; 
punsuri, nu tocmai ama
bile, primite la interven

țiile făcute, pentru a i se 
decala mai repede data de 
plată convenită anterior.

Nu se poate face abs
tracție nici de faptul că 
asemenea situații și prac-, 
tici se întâlnesc și în ca
drul altor agenți econo
mici, amânarea plăților 
pentru producătorii agri
coli fiind de acum de no
torietate. Poate, oricât a» 
fi de dureroase măsurile 
anunțate de către nou) 
ministru al agriculturii' și 
alimentației, pentru libe
ralizarea prețurilor la car
ne și lapte (începând din 
luna iunie a acestui an), 
și la pâine (din august), 
vor fi în măsură să adu
că corecturile necesare- în 
privința îmbunătățirii ra
porturilor dintre producă
torii agricoli și beneficiar; 
rii produselor acestora, 
precum și a modalităților 
de plată a produselor a- 
gricole, care se doresc a 
fi mai oportune, în core
lație cu prețul altor pro
duse, pentru a răsplăti 
astfel pe deplin eforturile- 
agricultorilor.

continue lucrările de ard- 
turi, cât și săpatul în- ju
rul pomilor izolați. Nn es
te lipsită de interes nici 
preocuparea pentru efec
tuarea gropilor în vederea 
plantărilor de primăvară, 
inclusiv pentru completa
rea golurilor din plantații.

Însemnătate maximă pre
zintă, de asemenea, apli
carea tratamentelor fitosa- 
nitare, stropirile de iarnă 
având un rol decisiv pen
tru soarta producției vii
toare de fructe, în acest 
sens trebuind să fie respec
tate recomandările specia
liștilor.

Întrucât în anii anteriori 
s-au constatat însemnate 
pagube provocate livezilor 
de către rozătoare, din a. 
tenția pomicultorilar nu 
trebuie să scape nici mă
surile de protecție specifi
ce, astfel existând garan
ția că potențialul pomicol 
al județului nostru, care a- 
cum mai cuprinde în tur 
de 3200 ha plantații pe rod 
(după diminuarea patri
moniului din ultimii ani), 
va fi mai bine pus în va
loare. Nădejdea este că nici 
în acest an nu se va redu
ce oferta de fructe, că pe 
piață se va resimți real
mente concurența în sen
sul bun al cuvântului, asta 
însemnând că și consuma
torii vor avea posibilitatea 
să-și procure cantitățile ne
cesare de mere, pere pru
ne și alte fructe de calita
te, dar și Ia prețuri acce
sibile.
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Un an bun pentru
întrucât la sfârșitul a- 

nului trecut am primit u- 
nele corespondențe de la 
o serie de cititori și cola
boratori ai ziarului nostru, 
cărora nu le-am răspuns 
până acum, ne vom referi 
la câteva dintre ele, în 
special la cele cu temati
că vizând agricultura, co
merțul și prețurile. în 
context, le aducem mul
țumiri tuturor celor care 
ne-au adresat felicitări și 
urări de bine pentru anul 

nanciară, care ar mai pu
tea face ordine în astfel 
de situații.

în altă ordine de idei, 
autorul scrisorii face pro
punerea ca, prin magazi
nele aprozar și cooperati
vele sătești, sau de ce nu 
prin centrele agricole lo
cale, să se aducă semințele 
de legume necesare de la 
Unisem, comunicându-se 
celor interesați locul și 
modalitatea cum se pot 
aproviziona, luând lucru- 

mănatul grâului, a trebuit 
să plătească pe loc banii 
eeruți pentru sămânță și 
lucrările efectuate. Cu pă
rere de rău nu-i putem 
nici noi da o veste bună 
dlui Hodor, deoarece pro
blema este nebuloasă chiar 
și pentru ministrul agri
culturii și alimentației ca
re, într-o recentă emisiu
ne televizată, a afirmat că 
nu poate avansa un ter
men cert pentru plata sub
vențiilor. Oricum, de ve- 

lialei ACA Deva, ne-a spus 
că abonamentele pentru a- 
nul 1997 la revista Româ
nia Apicolă se pot face 
pTTn centrele apicole loca
le (în cazul de față la 
Brad), iar în alt caz îi 
dăm dlui Ilurdea (întru
cât revista nu apare la 
Rodipet cu număr de ca
talog) informația că se 
mai poate adresa la te
lefon 01-2114750 sau la 
adresa str. Tomas Masa
ryk, nr. 17, București, sec
tor II, cod 70231, revista 
având cont nr. 45960102, la

activitatea cu cartea
Anul 1996 a fost un an 

bun pentru activitatea cu 
cartea. în cea mai mare 
parte a municipiilor, orașe
lor și comunelor județu
lui nostru, după cum ne 
spunea dna prof. Silvia 
Mătieș, ne la Biblioteca 
Județeană, consiliile loca
le au alocat fonduri destul 
de însemnate pentru pro
curarea de carte și pen
tru dotări atât de necesa
re acestor instituții.

Menționăm în acest sens 
că Biblioteca comunală 
din Vorța a beneficiat de 
un nou. spațiu în clădirea 

școlii din localitate, la a- 
menajarea și dotarea că
ruia au contribuit atât Pri
măria, cât și conducerea 
Minei Vețel și a Sectoru
lui Vorța. Primăria a alo
cat, de asemenea, 500 000 
de lei pentru procurarea 
de carte. La cercul meto
dic cu bibliotecarii din zo
na ilia, găzduit ia sfârși
tul lunii trecute de Biblio
teca comunală Vorța, noua 
bibliotecară, dșoara Irina 
Buriană, a prezentat un 
concert de colinde și obi
ceiuri de iarnă locale, cu 
copii din comună. (M.B.)

IN DIALOG PERMANENT Dispensar veterinar nou

4997, asigurându-i că ne 
vom strădui să păstrăm 
diaxogul permanent cu ci
titorii și colaboratorii, spri- 
^imndu-i cât ne stă în 

I putință șă-și rezolve pro
blemele, fiind mereu alături 

I de frământările lor, de do- 
! cmțele oe le au pentru a-și 

în mp tui năzuințele.
Pe lângă urările de bi

ne ce ni le adresează, dl 
M. Oprișa, din municipiul 
Brad, căruia i-am mai răs
puns ia o scrisoare ante
rioară în luna decembrie 

I a anului trecut, ne aduce 
Ha această dată în atenție 
o serie de aspecte legate 
de comerț, de prețuri și 

| de agricultură. în legătu
ră’cu comerțul și prețurile 

I ne relatează o întâmplare 
autentică petrecută, culmea, 
nu acum, după scumpirea 
combustibililor, ci la înce
putul lunii decembrie. Du- 

1 pă ce ne spune că a cum
părat o cutie de cremă 
natur Vajkrema cu 3 500 
lei., a doua zi, fără nici un 
motiv întemeiat, aceeași 
cutie costa cu 500 lei mai 
muu. De asemenea, a 
cumpărat o pungă de o- 
eez de 909 gr cu 2 500 lei, 
iar peste o zi tot atât i 
s-a cerut pentru o pungă 
cc cântărea numai 700 gr. 
Pe bună dreptate petentul 
se Întreabă dacă mai este 
cineva, eventual garda fi

rile din vreme, nu când 
trebuie încorporate semin
țele în pământ. Tot în le
gătură cu folosirea semin
țelor de calitate, prezintă 
interes și propunerea ca 
asemănător să se procedeze 
și cu semințele altor cul
turi distribuite prin Sem- 
rom, în același timp me
rită să fie luată în sea
mă și sugestia de a se fa
ce o mai bună aprovizio
nare cu substanțe fitosa- 
nitare, organizând spații 
speciale pentru vânzarea 
acestora, dând și infor
mațiile necesare pentru 
cei interesați.

Ca vechi abonat șj per
manent cititor al ziarului, 
ne scrie și dl Aurel Hodor, 
din satul Sălciva, comu
na Zairi, care este veteran 
de război și, împreună cu 
soția sa Ana, în vârstă de 
63 de ani, cresc în gospo
dăria proprie două vaci 
cu lapte. Asta este foarte 
bine, însă necazul constă 
în faptifl că are peste 
1 250 1 lapte neplătit incă 
din luna octombrie a a- 
nului trecut. Interesându- 
se de situația banilor ce 
i se cuvin, prin repetate 
telefoane la Centrul de 
colectare Ilia, a primit in
variabil răspunsul: nu au 
venit subvențiile (!). Este 
trist că se întâmplă așa, 
deoarece in toamnă, la sc- 

nit ele vor veni, însă in
flația și devalorizarea leu
lui îi afectează serios pe 
producătorii agricoli. Pen
tru ca împlinirile agricul
torilor să fie mai bogate 
în 1997 — ne scrie între 
altele dna A. Muraru, din 
Deva, se așteaptă ca noua 
echipă ministerială care 
conduce destinele agricul
turii țării să fie mai di
namică și aproape de in
teresele producătorilor a- 
gricoli. Dacă va fi sau nu 
așa rămâne de văzut.

Cu nimic de invidiat nu 
este nici situația dlui Petru 
Gherghel, din comuna Ba- 
ru. care de câțiva ani buni 
se tot judecă pentru niște 
pământ care este revendi
cat și de către biserica din 
localitate. Poate clarificări
le promise privind modi
ficarea Legii 18/1991 vor 
face lumină și în acest 
caz.

Dorindu-ne Sărbători fe
ricite și La mulți ani, dl 
Nicolae Hurdea, din satul 
Mihăileni. nr. 20, comuna 
Buceș, ne roagă, după ce 
a citit în ziarul nostru o 
informație despre revista 
România Apicolă, să-i 
spunem cum se poate 
abona la această publi
cație, care U interesea
ză foarte mult. Dl ing. 
Iosif Korb, secretarul fi- 

Banca Agricolă, Sucursala 
municipiului București. Cu 
regrete spunem că nu de 
multă vreme i-am răspuns 
la ultima scrisoare dlui 
loan Hălmagiu, din satul 
Băiești, om care dorea să mai 
spună' o seamă de lucruri, 
cum promitea, insă tim
pul n-a mai avut răbdare 
cu el.

Dialogul fructuos cu ci
titorii și colaboratorii con
tinuă viguros și în acest 
an.

NICOLAE TÎRCOB

Al®.

S-au obținut toate apro
bările și s-a elaborat do
cumentația pentru constru
irea unui dispensar vete
rinar nou, in comuna Bă- 
cia, care va deservi nu 
numai localitatea, ci toa- 

1 tă zona înconjurătoare. Pri
măria a stabilit terenul

întâlniri periodice 
și eficiente

Primăria Simeriei orga
nizează întâlniri periodice 
cu cetățenii din toate sa
tele aparținătoare orașului. 
Ziua și ora începerii acesto
ra, ca și locul unde urmează 
să aibă loc sunt anunțate din 
timp și crește continuu nu
mărul participanților la 

unde va fi amplasat acesta 
— lângă târgul de anima
le — și este de părere că 
lucrările pentru ridicarea 
noului obiectiv — care va 
fi de mare capacitate, cu 
o dotare modernă și perso
nal de calificare înaltă — 
vor începe în prima par» 
te a acestui an. (T.B.).

respectivele manifestări. Cu 
acest prilej, cetățeni din 
conducerea primăriei dis
cută cu oamenii asupra 
problemelor ce-i frământă, 
caută soluții pentru rezol
varea lor și, în marea ma
joritate a cazurilor, le 
găsesc. (T.B.).

<
Trichinoza este o boală acută deter

minată de infestarea omului, pe cale di
gestivă, cu un mic vierme nematod : Tri- 
chmella Spiralis, ale cărui larve sunt in
troduse cu carnea infestată în intestin, de 
unde migrează în organism, îndeosebi 
tn masele musculare provocând du
reri difuze, stare febrilă ți manifestări 
alergice.

i’richinelia a fost identificată la peste 
tOu de specii de animale : porci, șobolani, 
urs, mistreț, vulpi, câini, pisici și, în ge
neral, la oricare carnivor.

Carnea (de cele mai multe ori de porc), 
In.escată cu larve închistate de Trichi- 
eeda, pătrunde în tubul digestiv al omu
lui și aici larvele sunt eliberate prin di- 
gerarca chistului de către sucul gastric. 
Larvele libere se transformă în 5—7 zile 
fn viermi adulți. După fertilizare, vier
mii masculi sunt eliminați din intestin, 
iar feme’/te vivipare pătrund în mucoa
sa intestinală, unde depun larve (circa 
4 500 de fiecare femelă, timp de câteva 
săptămâni). Aceste larve trec apoi în 
marea circulație sanguină. De aici se 
fixează în diferite țesuturi și îndeosebi 
în musculatura striată. Masele muscula
re c°le ma< intens parazitate sunt : dia-

Trichinoza — ce este și 
cum poate fi prevenită
fragmul, maseterii, intercostalii, mușchii 
cefei și ai spatelui, deltoidul, bicepsul, 
musculatura externă a ochiului, mușchii 
laringelui și ai inimii.

Fixate in masele musculare, larvele se 
dezvoltă repede și după circa 50 de zile 
încep să fie înconjurate de un perete 
chistic format din țesut conjunctiv, care 
în 3 iuni se formează definitiv. Astfel 
închistate, larvele rămân vii ani de zile. 
La om, începând după 6 luni, se produce 
o caicifiere a chisturilor. La animale lar
vele rămân vii și, în cazul în care carnea 
acestora este ingerată de om (sau anima
le), ciclul se repetă.

Transmiterea la om se face prin con
sumul de carne, în special carne cruda 
(pastramă, afumături, mezeluri etc), ca-. 
re conține larve vil, capabile de a rea ■ 
liza în intestin ciclu] biologic descris. 
Boala nu se transmite de la om la om. 

Animalele parazitate rămân contagioase 
timp îndelungat, ca și carnea acestora, 
dacă este conservată la frigider sau în
ghețată.

Manifestările clinice ale trichinozeî de
pind de cantitatea de larve ingerate și 
de rezistența și reactivitatea alergica a 
organismului invadat. Bolnavii prezintă 
dureri abdominale, anorexie, greață, dia
ree. Treptat, prin migrarea larvelor în 
mușchi și țesuturi, începe perioada de 
diseminare, cu dureri In masele muscu
lare, care devin tumefiate și in stare de 
tensiune dureroasă. Apar slăbiciuni și 
dificultăți la mers, în masticația, la în
ghițire, la respirație. Pe piele apar erup
ții urticariene, edeme periorbitale ți ale 
feței și febră ce poate atinge 38—39—40 
grade C în formele severe.

Profilaxia pentru om depinde de’ acu
ratețea și buna organizare a, măsurilor 

veterinare, de controlul cărnii și produ
selor de carne date in consum. Exame
nul trichinoscopic obligatoriu în toate a- 
batoarele realizează o prevenire de ma
re eficiență a triciiinozei umane. O mă
sură sigură este prelucrarea termică su
ficientă prin fierbere sau frjgere a ori
cărei cărni Cazurile care apar în țara 
noastiă provin din unele tăieri particu
lare sau din consumul de carne de ani
male sălbatice (mistreț, urs).

Intr-o profilaxie organizată a trichi- 
nozei la animale, trebuie să Se prevadă 
prevenirea infestării porcilor prin dera
tizări bine efectuate, aceștia infestundu- 
se de la șobolani sau de la rozătoare, 
prin consumul de resturi alimentare pa
razitate.

Sănătatea este un lucru de preț nu nu
mai pentru dumneavoastră, ei pentru ori
ce om. Respectând regulile de igienă, 
preveniți îmbolnăvirea cu trichinoză 1

Recomandăm insistent populației să 
cumpere carnea de porc numai din locu
rile autorizate pentru desfacere: maga
zine și piețe cu hală de carne.

Inspectoratul de Poliție Sanitară 
și Medicină Preventivă Ilunedoara-Dcva
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□IM ȚARĂ Șl DIN LUME
Și la Televiziunea Româna s-au produs 

schimbări importante în structurile de conducere

Ăstâzi sosește în 
România subsecretarul 

de stat american
pentru apârare

Conducerea principalelor 
departamente ale Televi
ziunii Naționale a fost 
înlocuită de către noul 
director general interimar, 
STERE GULEA.

Noul director al Departa
mentului Emisiunilor In
formative este ALINA 
MUNGIU, analist politic, 
care îl înlocuiește în a- 
ceastă funcție pe PAUL 
ȘOLOC (cel care a avi
zat revoltătorul „interviu" 
cu Zaher Iskandarani — 
n. red. Adevărul). Princi
palii colaboratori ai a- 
eestuia, CORNELIUS RO- 
ȘIIANU, NICOLAE MELI- 
NESCU și OCTAVIAN CE. 
PRAGA sunt și ei schim
bați. In urma con
sultărilor purtate de Stere 
Gulea cu diferite persoa

Majorarea prețurilor la 
carburanți antrenează, 
între altele, o scumpire 
cu 30-35 O/O a laptelui 
și produselor lactate

Prețul produselor lacta
te va crește cu 30—35 la 
sută, din cauza majorării 
prețurilor la carburanți și 
alte materiale, a declarat 
agenției MEDIAFAX Cezar 
’’opcscu, președintele Pa
tronatului Laptelui. Patro
natul pregătește în această 
perioadă documenațla pri
vind noile prețuri. Aceasta 
va fi prezentată Executi
vului în prima jumătate 
a lunii ianuarie. La șe
dința de Guvern de sâm
bătă, 28 decembrie, s_a 
hotărât menținerea ac
tualului sistem de plată a 
laptelui până în luna a- 
prilie. Producătorii de 
lapte primesc de la în
treprinderile de stat 750 
de lei pentru un litru de 
lapte, din eare primă de

Zâpada câzutâ de pe 
acoperișuri face victime

O adolescentă din Târgu- 
Jiu a fost lovită, dumini
că după_amiază, de ză
pada căzută de pe acope
rișul unui bloc. Tânăra se 
numește Mișcu Loredana 
și împlinise, în urmă cu 
câteva zile, vârsta de 14 
ani. Ea a fost lovită de 
zăpada dislocată de pe o 

ne, pe tema schimbărilor 
din TVR, au mai fost 
numiți ANCA TOA- 
DER și DAN LUȚAN pen
tru posturile de redactor- 
șef la redacția știri in
terne, respectiv redactor- 
șef adjunct, CRISTIAN 
ȚOPESCU, redactor-șef la 
redacția sport, VICTOR 
IONESCU și GABRIEL G, 
STANESCU, redactor_șef 
la știri externe și, res
pectiv, redactor-șef ad
junct Ia aceeași redacție. 
Răsvan Popescu, redactor 
BBC a preluat ' condu
cerea Departamentului A- 
nalize — Sinteze — Co
mentarii al TVR. Din 
schimbările efectuate mal 
fac parte, conform 
acelorași surse, numirea 
lui Gabriel Giurgiu ca 

la buget 350 de lei. In 
cursul lunii ianuarie, pa
tronatul așteaptă să pri
mească prima pentru pro
ducători aferentă lunii 
noiembrie, a completat 
Popescu. Creșterea pre
țurilor la carburanți va 
afecta și prețul produ
selor din carne. Prețurile 
produselor societății co
merciale Unicarne SA vor 
crește cu peste 60 la 
6Ută, a declarat pentru 
MEDIAFAX Icn Popa, di
rectorul general al între
prinderii și reprezentant 
al Patronatului cărnii. 
Angst_Ro SA, producător 
cu capital integral privat 
de produse din carne, 
estimează creșteri de pre
țuri cu 30—40 la sută.

suprafață de 150 mp, stra
tul de zăpadă având o 
grosime de 15 cm. Lore
dana a fost transportată 
în stare de șoc la secția 
ortopedie urgență a Spi
talului Județean.

Medicii cred că Loreda
na a suferit politraumatis- 
me de coloană cervicală. 

rcdactor_șef al Departa
mentului Social.

Dumitru Iuga, repre
zentant al salariaților Te
leviziunii și lider al 
SLRTV, a declarat că nu 
poate confirma numele 
persoanelor din exteriorul 
Televiziunii implicate în 
schimbările preconizate de 
noul director general al 
TVR. In ceea ce_l privește, 
însă, pe actualii angajați 
ai Televiziunii propuși la 
conducerea unor depar
tamente, Iuga a spus că, 
personal, a ridicat obiecții 
Ia adresa realizatorului de 
televiziune Gabriel Giur
giu. „Personal mi-am ex
primat rezerva la adresa 
persoanei lui Gabriel 
Giurgiu, rezervându-mi 
dreptul de a_mi face pu
blice obiecțiile Ia mo

In intențiile 
parlamentarilor — 
modificarea Legii
fondului

Liderii filialei din Iași 
a PNȚCD au organizat 
duminică o întrevedere 
cu reprezentanți ai mass- 
media din localitate și 
cu corespondenții presei 
centrale. în acest context, 
deputatul Vasile Lupu, li
derul organizației din Iași 
a PNȚCD șl vicepreședinte 
a) Camerei Deputaților,

O autoduba cu mineri 
de la Motru s-a 
răsturnat într-o 

prăpastie
O autodubă, aparținând 

S.C. „Transport" Motru, 
condusă de Constantin Ba
iu, 51 de ani, în care se 
aflau 24 de persoane, s_a 
prăbușit în ziua de 4 Ia
nuarie într_o râpă adâncă 
de circa 15 metri, pe ra
za comunei Ilovăț, județul 
Gorj. Intr-o curbă căreia 
șoferul nu i-a acordat 
prea mare atenție, ma
șina a intrat în derapaj, 
conducătorul auto pierzând 
controlul asupra vola

mentul oportun. Față de 
Cristian Țopescu, perso
nalitate de vârf a TVR, 
și Victor lonescu, foarte 
bun profesionist, nu am 
avut nici un fel de contes
tații de făcut”, a spus Du
mitru Iuga.

Dumitru Iuga a adău
gat că, printre schimbă
rile ce se impun, se nu
mără și înlocuirea unor 

persoane aflate în diver
se posturi de conducere 
de dinainte de decembrie 
1989, cum ar fi directorul 
adjunct tehnic Nicolae 
Stanciu. Potrivit afirma • 
țiilor lui Iuga, cei înlo_ 
cuiți vor reveni la me
seria lor de bază, ei fiind 
doar eliberați din func
țiile deținute anterior de
ciziilor noii conduceri a 
TVR.

funciar
a anunțat că este antrenat 
In acțiunea de definitiva
re a unui proiect de mo
dificare a Legii fondului 
funciar în măsură să re
dea un cadru legislativ 
corespunzător probleme
lor care vizează proprie
tatea funciară, să contri
buie la orientarea Româ
niei p.e calea normalității.

nului. Autoduba s-a răs
turnat pe partea dreaptă 
a drumului, oprindu_se 
aproape de albia râului. 
In urma accidentului, Ma
ria Popescu, 67 de ani, 
din Bălvăneștl Gorj și-a 
pierdut viața, Victor Mo
rarii, 21 de ani. Ionela CL. 
clea, 24 de ard, șl Geor- 
geta Berciu, 23 de ani, 
grâv răniți, au fost inter
nați In spital. Alți 19 pa
sageri au răni ușoare. I

Subsecretarul de stat 
american pentru politica 
de apărare, Walter Slo_ 
combe, însoțit de o puter
nică echipă de specialiști 
militari, sosește pe 9 ia
nuarie la București, unde 
va rămâne 24 de ore. 
Vizita are o mare impor
tanță pentru procesul de 
decizie — acufn în des
fășurare în Statele Unite 
— privind integrarea Ro
mâniei în NATO. Astfel, 
cel mai târziu în luna 
mai se vor fi hotărât sta
tele central—europene ce 
vor fi invitate la Confe
rința fie la Madrid, din 8 
iulie privind extinderea 
NATO. Pe scurt, subse
cretarul de stat Slocombe 
nu vine In România să 
mănânce sărmăluțe, să 
joace perinița și tă ad
mire frumusețile patriei. 
Guvernul american a tri
mis niște întrebări și do
rește Ca în timpul vizitei 
lui Slocombe să primeas
că răspunsuri bine do
cumentate. Astfel, SUA 
doresc să cunoască, în
tre altele: aprecierea Ro

I
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Abonamentul la ziarul 
„CUVÂNTUL LIBER" 

„Cuvântul liber** este cotidianul cel mai 
apropiat de dumneavoastră.

Pentru a-l avea mereu in case și în suflete, 
abonamentul este calea cea mai sigură de pro* 
curare a lui.

COSTUL UNUI ABONAMENT LA ZIA
RUL „CUVÂNTUL LIBER** ESTE 
DE LEI/LUNA plus taxele poștale.

Avantajul abonamentului este evident, de 
aproape 8 exemplare primite gratuit pe lună 
față de cumpărarea cu bucata.

NU UITAȚI: REÎNNO1ȚI-VA ABONA. 
MENTUL LA -CUVÂNTUL LIBER**, iar dacă 
nu aveți abonament, solicitați factorilor poștali 
să vă facă.

DE REȚINUT! Cei care contractează șase 
luni consecutiv abonament la „Cuvântul liber' 
beneficiază de două anunțuri de mică publi
citate de câte maximum 15 cuvinte gratuit 
în perioada celor șase mnL Această facilitate 
este echivalentă cu costul abonamentului pe 
patru-cinci luni de zile. In funcție de natura 
șt de dimensiunea anunțului. SolicitanțH de 
anunțuri vor prezenta la agențiile de publici
tate chitanțele doveditoare privind abonamen
tul efectuat.

FOARTE IMPORTANT I Abonamentele se 
fac la ghișeele oficiilor poștale din județ și 
la factorii poștali — numai cu bani in nume- 
rar —, iar Ia RODIPET Deva — prin virament. | 
Relații la telefon 21 30 07.

RAMANEȚI cu noii

mâniei privind costurile 
Integrării în NATO, cât 
ar fi dispusă să suporte 
din fonduri propriii și câți 
ar reveni Statelor, Unitei 
cum a folosit România 
banii primiți pentru de»; 
VDltarea Parteneriatului 
pentru Pace, ce_și propu
ne în cadrul programu
lui de parteneriat bilate
ral cu SUA. Mi]-to_Mil 
(militar la militar), natu
ra relațiilor militare ro
mâno—ungare și româno—» 
ucrainene și care este sta
diul de implementare a 
programului Identification 
Friend or Foe (recunoaș
tere amic—inamic).

Surse autorizate dia 
Wanshington care au ți
nut să-și păstreze anoni
matul ne_au declarat că, 
pe 2 ianuarie, partea »■ 
mericană lucra intens 
pentru pregătirea vizitei. 
Din nefericire, însă, le
găturile cu BucureștiUl 
erau practic întrerupte, 
guvernul român fiind 
într-o prelungită va
canță... /
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VBLICIÎATC
vAnzAri—
CUMPĂRĂRI

‘ • Vând apartament două
camere, îmbunătățiri mul
tiple, Simeria, zonă cen
trală. Tel. 227929.

• Vând televizor alb- 
negru .Diamant”, diagonala 
60 cm. stare bună, nego
ciabil. Tel. 022933.

(GKT)
• Cumpăr apartament 

sau garsonieră în Deva. 
<Tel. 622120; t 12813.

(6273)
• Vând societate SRL 

(nefolosită), eu producție. 
Tel. 6176.il.

(5117)
• Spray contra ejacu

lării rapide, medicamente 
potentă, frigiditate, zahăr 
afrodisiac. 01 — 6376273.

(O.r.)
• Vâu<f apartament două 

Camere în Deva, bdul 
Decebal. Tel. 611967.

(6269)
• 1 And loz câștigător 

Vila de aur. Poiana lira, 
șov. Tel 222425, 8—16.

(5441)
« Cumpăr apartament 

doi! camere. Tel. 612991. 
după ora 16.

(6248)
• l and înscriere Dacia 

berlină, 13 februarie 1997. 
Informații Orăștie, bdul 
Eroilor, bloc 6 2/8, după 
ora 16, Doea.

(7268)
o 1 and garsonieră, po. 

săbii spațiu comercial. 
Orăștie, ITieazului, 612991. 
vad bun.

(7267)
• Vând casă, grădină, 

«rad, Decebal, 65, posibi. 
«lăți privatizare, preț 
Negociabil.

(6596)
o Vând armă vânătoare, 

marea IJ — ROCK. 12. 
telefon 729233.

(5571)

o Vând microbuz Ford, 
9 locuri. 1981. 9 litri/100. 
1900 mărci. Tel. 729279.

(5577)

PIERDERI

• S.C. Violeta lmpex 
SIIL anunță pierderea 
ștampilei societății. O de
clară nulă.

(5576)
• Pierdut carte de iden

titate nr. B 357896, pen
tru autocamion Saviem. 
Tel. 217696. Se declară 
nulă. (7240)

SCHIMBURI 
DE LOCUINȚE

• Schimb (vând) aparta
ment 3 camere (sobe gaz. 
două boxe). Hunedoara, cu 
apartament trei camere 
Deva, zonă centrală.® Te
lefon 215G17.

(6258)

DIVERSE
• S.C. MEGA PREST 

SRL DEVA anunță ma
jorări de prețuri și tarife, 
între 30—70 la sută.

(6279)

• DEVASAT anunță in
tenția de majorare a pre
țurilor și tarifelor.

(GRT)

• S.C. MARMOS1M S.A. 
SIMERIA anunță intenția 
de majorare a prețurilor 
cu 50 la sută, urmare a 
devalorizării leului și a 
scumpirii carburanților.

(1'1
• S.C. MACON S.A. 

DEVA prin Fabrica Mar
mură, anunță intenția de 
majorare a prețurilor cu 
un indice de 1,20—1,60 la 
următoarele produse din 
marmură: placaj, produse 
de ciopli torie și mozaic;

începând din 10 februarie 
1997. (F)

. • ASOCIAȚIA FAMI
LIALA BOLDEA MARI- 
OARA SIMERIA anunță 
majorarea tarifelor din 
15 ianuarie 1997, cu 50 la 
sută. (GRT)

CITAȚIE

• 1ERAR CRISTIAN — 
ADRIAN, cu ultimul do
miciliu în Deva. str. Mi
nerului, bl. 30, ap. 20, este 
citat ca pârât în proces de 
divorț în dosarul nr. 6549/ 
1996. al Judecătoriei De
va, cu termen în 16 ia
nuarie. 1997.

(6261)

OFERTE 
DE SERVICII

• Societate particulară 
de construcții angajează 
urgent faiantari. Informa
ții Ia telefon 616795, între 
orele 7—15.

(6290)

• S.C. ALGA NOVA
COMEX SRL DEVA oferă 
servicii de evidență conta
bilă pe calculator, vânza
re și implementare de 
programe de gestiune eco
nomică, stocuri și salarii. 
Informații la tel. 231481, 
231659, între orele 17— 
21. (6277)

• Angajez șofer cate
goria D. Deva, str. Grigo- 
rescu, 21, tel. 611618.

(6272)

• Societate comercială 
angajează contabil de 
gestiune cu normă în - 
treagă și agenți de vân

zări cu mașină proprie. 
Relații la tel. 223400.

(6255)

COMEMiP’
• Se împlinesc șase 

săptămâni dc la dispari
ția celui care a fost un 
minunat soț, tată și bunic 

prof. CONSTANTIN 
IORGOVAN

Parastasul dc pomenire 
are loc sâmbătă, 11 ia
nuarie 1997, ora 10, la 
Biserica Sf. Nicolae din 
Hunedoara. Veșnică po
menire.

(6258)

• Cu aceeași ne
mărginită durere a_ 
nunțăni împlinirea u- 
nui an de când a ple
cat fulgerător din 
sânul familiei cel 
care a fost omul cin
stit, drept, corect și 
harnic
Dr. ing DUMITRU 

I’RICA
Slujba dc pomenire 

va avea loc dumini
că, 12 ianuarie, la 
Biserica Ortodoxă din 
Geoagiu. Ești viu în 
inimile noastre! Dum
nezeu să te așeze , în 
rândurile drepților ! 
Familia îndurerată.

(7266)

DECESE

• Robert împreună cu 
mama sa mulțumesc celor 
ce l-au condus pe ulti
mul drum pe cel care 
s-a numit

DIMITROV
GIIEORGHE ȘTEFAN 

(6256)

S.C, SUINPROD S.A. ORĂȘTIE

S.C. „SCORPION COMPANY" SRL
Importator de citrice din Grecia, cu depo- J 

zitele situate în Hunedoara, str. C-tin Bursan. | 
nr. 1, și în Sântuhalm, Complex Eurovenus • 
(stand 
rență :

calibrate 3—7, portocaliu închis

1), vă oferă la prețuri fără concu- |
*
I 

PORTOCALE naveline, „PROTO", *

• LĂMÂI „PROTO"

• KIWI „PROTO"

• BANANE
— LEGUME: *

— roșii |
— ardei
— castraveți. i

CALITATE EXCEPȚIONALA ! I
Relații la tel. 717439, sau 718293, zilnic j 

orele 8—17. '
Firma angajează manageri și secretară cu | 

studii, cunoscătoare limbile engleză, germană, . 
franceză. j

Relații la sediul societății, str. Constantin • 
Bursan, nr. 1 (centrul vechi). i

S.C. „PERAMI PROD" S.A. ORADEA !

reprezentant al produselor Concernului

BRÂU A.G. AUSTRIA

r
sthwechiater

k Bler

I

1........-...........................
I blicitate în ziarul nostru, apelând la agen- j 
j (iile publicitare din r

• DEVA — la SEDIUL REDACȚIEI !
* din str. 1 Decembrie, nr. 35 (în clădirea |
* Tribunalului județean); — la chioșcul din 
| CENTRUL MUNICIPIULUI, lângă maga-
* zinul „Comtim" ; — la chioșcul din CAR- 
1 TIERUL MICRO 15 (stația de autobuz 
i<| „Orizont").

• HUNEDOARA, pe bdul Dacia (tel. 
| 716926).

a • BRAD, strada Republicii (tel
* 650968), la sediul S.C. „MERCUR".
* • ORĂȘTIE, la chioșcul de lângă ma~ 
î gazinul „Palia".

• HAȚEG, pe sir. Progresului, nr. 1 * 
I (în spațiul secției foto). Telefoane : 770367, | 
j 770735.

1î UUAC i ciuicuuuc, [JU,UUI.UICU uu. rima-mn» , 
J promptitudine a tuturor anunțurilor de | 
î mică și mare publicitate: j

a; *

agențiile DE PUBLICITATE |

„CUVÂNTUL LIBER" I
Pentru a economisi timp și bani pu-1 

teți publica anunțuri de mică și mare pu- | 

i
I

Vinde la licitație un autoturism CIELO 
GLE, fabricat în anul 1995. Preț pornire — 
10 milioane lei.

Licitația se va ține la sediul societății din 
Orăștie, str. Luncii, nr. 1, în fiecare vineri, 
până la vânzarea autoturismului.

Informații suplimentare la telefon 641640. 
(7238)

ANGAJEAZA pentru depozitul său din 
localitatea Deva persoane dinamice, interesate 
de un venit substanțial, pe măsura muncii 
prestate

• gestionari
• coordonatori vânzări
Solicităm garanție imobiliar î.
• agenți vânzări
ÎNCHIRIAZĂ : *
— mașini 2-3 tone, cu sau fără șofer ;
— spații comerciale de 70-160 mp.
Informații la telefoanele 059/137724 sau 

059/136941.

I
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I
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I
*

I 
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I
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*

I

S.C. GENERAI. SIMPREST S.A. 
SIMERIA

NOTIFICARE
privind intenția dc majorare a prețurilor 

și tarifelor
Agentul economic S.C. General Simprest
care notifică S.A. Simeria
Forma de proprietate de stat

REGIA AUTONOMA DE INTERES 
LOCAL HUNEDOARA

NOTIFICA

I
9

I
9

I
*

Iii
9

I
9

I
9

I
9

I
v.

I
9

I
9

I
9

I
9
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*
1

Agențiile ziarului nostru asigură, la j 
taxe rezonabile, publicarea cu maximă ! Motivații: Majorarea prețurilor la materii 

prime, materiale, energie electrică, combusti
bil, gaz metan.

Forma juridică Societate comercială
Sediu Str. 1 Decembrie,

bl. 103 P.
Nr. de înreg. Rog.
Comerțului 3/20/359
Cod fiscal 7466246

Denumirea Tarif Tarif
serviciului U/M actual notificat

1. Apă potabilă lci/mc 400 700
— populuțic b 406 700
— agenți economici tl 400 700
2. Canal 70 120
— populație •» 70 120
— agenți economici •• 70 120
3. Inc. centr. gaz metan „ 33.627 57.200
— populație b 31.150 53.000
— agent; economici 51.200 87.100
4. Inc. centr. CLU •• 95.000 161.500
— populație b 95.000 161.500
— agenți economici >• 95.000 161.500

Pentru toți beneficiarii de prestări servicii j 
de gospodărie comunală și transport local, in- J 
tenția de majorare a prețurilor și tarifelor, ca i 
urmare a modificărilor de preț ce intervin , 
la începutul anului 1997 la energie electrică, | 
termică, gaze naturale, combustibili și lubri- . 
fianți, piese dc schimb și anvelope, a mate- | 
rialelor și a altor elemente de cheltuieli ce • 
concură la formarea prețurilor și tarifelor. | 

______________________________________(2) j 

S.N.C. ȘERB DEVA_____________ j
9 

OFERĂ EN GROS |

PR1.X MAGAZINUL „ROMAIITA", |
9 

situat în bdul Decebal : |

• MOCHETA import Belgia, de o călită- |
te excepțională (modele și culori diferite);

• ȚESĂTURI import pentru articole de j
lux (mătăsuri și dantele); I

• STOFE, bucle, melange pentru im- I 
brăcăminte de sezon — toate la prețuri re- > 
zonabile.

Informații suplimentare la tel. 218066.
I
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