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DUMITRU GHEONEA

Primii guvernanți de 
după Revoluția din de
cembrie 1989 au acuzat, 
0 nu fără temei, moș
tenirea dezastruoasă a 
regimului comunist, ca
re tocmai capotase. Și 
atunci, considerănd de
ja instaurată democra
ția (o, dar mai e timp 
lung până acolo!), au 
lăsat totul Ia libera șl 
furibunda inițiativă a oa
menilor. Și s-a furat șl 
S-au distrus tn devălmă
șie valori considerabile, 
durate in timp, pe bani 
mulți șl cu imense re
nunțări și sacrificii.

Apoi a venit alt gu
vern, patronat de PDSR, 
în locul celui doborât de 
mineri, care a acuzat șl 
tel moștenirea predece
sorului, dar șl-a mani
festat și buna intenție 
de a pune ordine tn ța
ră. Numai că degringo
lada a continuat la alte 
cote de degradare eco
nomică și socială. Au in
trat în scenă parvenițil, 
au proliferat njafioțij, 
au apărut miliardarii de 

i carton, s-a perpetuat ja-

Doar moștenirea ?!...
1

ful organizat —• toate 
sub umbrela unul par
tid aflat mereu în expecta
tivă, niciodată in ofensivă 
pentru stoparea dezas
trului.

Era la mintea oricui 
că situația nu mal pu
tea continua. Națiunea

menea pe drept •— moș
tenirea grea a vechiului 
guvern. Pe drept, deoa
rece nici un alt guvern 
— In afară poate tot de 
cel condus de Nicolae 
Văcărolu — nu mal pu
tea admite hoțiile unor 
Sever Mureșan, Zaher

a optat pentru schimba
re. în noiembrie 1996 a 
fost ales un nou preșe 
dinte, s-a format un nou 
parlament, a urcat scena 
alt guvern. S-au făcut 
promisiuni cu duiumul, 
s-au lansat programe nă
bădăioase, s-a pornit în 
forță la îninoîra. Când 
s-a văzut, însă, efectiv, 
cât e de greu, s-a acuzat 
din nou — șl de ase-

Iscandarani, Glgl Kent, 
domnia în disprețul le
gii și al moralei a unui 
lider sindical numit Mi
ron Gozma, matrapazlâ
curile unor directori de 
bănci sau de mari so
cietăți comerciale, sub
venționarea cu bani grei 
a unor regii autonome 
pentru salarii fabuloase 
șl pentru privilegii de 
tot felul, activitatea to

tal ineficientă și produc
ția pe stoc a foarte mul
tor unități economice, 
acceptându-le ani în șir 
acumularea de datorii 1- 
mense șl subțiind astfel 
nepermls bugetele sănă
tății, învățământului, cul
turii — domenii de im
portanță cardinală pen
tru sănătatea fizică șl 
morală a națiunii.

0a urmare, s-a trecut 
la stoparea unor feno
mene antisociale, au 
fost chemați la ordine 
mulți dintre cei care s-au 
înfruptat cu nesaț șl cu 
nerușinare din avuția po
porului și din banii con
tribuabililor, s-au corec
tat legi neclare și s-au 
așezat mai bine unele 
structuri organizatorice. 
Viața oamenilor însă nu 
s-a îmbunătățit. Dim
potrivă. Și asta pentru 
că, repetă obsesiv guver
nanții și parlamentarii 
de azi, moștenirea celor

Constituirea Confederației 
pentru Dezvoltarea 

Satului Românesc
iha începutul acestei luni, 

la Sighișoara, a avut loc 
adunarea generală de con
stituire a Gonfederației 
pentru Dezvoltarea Satu
lui Româneso. 0a organi
zații fondatoare, la con
stituirea confederației au 
participat reprezentanți al 
Societății producătorilor 
agricoli din zona monta
nă a județului Hunedoa
ra, Fundației Semănăto
rul din Sighișoara, Școlii 
superioare de afaceri din 
Alba Iulia șl ai Uniunii 
Naționale pentru înnoirea 
Satului din Austria de 
Jos, precum și unii pri
mari din județele Iași, Mu
reș șl Hunedoara (comu
na Șoimuș), Su acest pri
lej au fost purtate discu
ții pe marginea statutului 
■care a fost șl adoptat), 
s-au prezentai candidați» 
pentru Gonsiliul de coor

donare, precum șl progra
mul de acțiune pentru 
perioada următoare. Ga 
președinte al Gonsiliului 
de coordonare al primei 
organizații neguvemamen- 
tale din România care are 
oa scop creșterea nivelu
lui de trai al locuitorilor de 
la sate, prin aplicarea me
todei Dorferneuurumg din 
satul N0 (Austria), a fost 
ales dl tng. Brutus Bocă- 
niclu (județul Hunedoara).

Dezbaterile din cadrul 
adunării generale de con
stituire a confederației au 
încercat să răspundă la 
întrebările legate de ne
cesitatea dezvoltării sa
tului românesc și de mo
dalitățile practice de în
făptuire a acestui obiec-

NICOLAE T1RCOB

Flori de mâr Foto-, ANTON SOCACI
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una pe zi
• Deținutul era acuzai că ii încercat 

să-șl ucidă soacra. Judecătorul a dispus 
eliberarea sa condiționată. A viul să-i mai 
dea o șansă-.

• SA PROTEJAM CURĂȚENIA APELOR 
ȚÂRII.'

• APELE REZIDUALE PROV OACĂ 
PAGUBE

Agricultura ultimilor an! 
a fost angajată într-o cursă 
gigantică pentru creșterea 
nivelului recoltelor obți
nute, pe unitatea de supra
față. Ga urmare, numeroși 
oameni de știință, specia

liști din domeniul agri
culturii, biologiei, chimiei 
șl, mai nou, al ingineriei 
genetice, au fost antrenați 
în acest efort de depășire 
a limitelor lente dr creș
tere a nivelului recoltelor

Nicolae Segesvari 
a finanțat 

prostituate!
• Amor cu trei fete pentru haine în va

loare de 400 000 lei;
• Câte 100 000 dc lei supliment pentru... 

un lucru bine făcut;
• „O singură dată, cu fiecare dintre fete 

la domiciliul meu“.

Apariția articolului „LE
GEA ESTE NUMAI PEN
TRU UNII. DOMNULE 
SUBPREFECT?', din nu
mărul de marți, 13 mai 
a.c., al ziarului nostru, a 
creat reacții în rândul u- 
nor cititori ai ziarului, ca
re nc-au solicitat să dez
văluim opiniei publice și 
unele fapte care țin de 
moralitatea persoanelor ca
re ne condua „cu onor" 
județul.

Nu vom comenta fap
tul în sine, ci vom repro
duce câteva fragmente din- 
tr-o depoziție personală a 
actualului subprefect de 
Hunedoara, Nicolae Seges
vari, dată în 31 august 
199G. „Subsemnatul Seges
vari Nicolae Pavel..., pa
tron la S.C. J.TP Interna
țional SRL Deva, declar 
următoarele: „Prin luna
iulie 1996, nu rețin data 
exactă, în timp ce mă a- 
flam Ia Restaurantul LI
DO", prin intermediul unui 
tânăr pe nume Champi, 
am cunoscut trei tinere, 
despre care am aflat că 
sunt din Sibiu, că au lu
crat la Timișoara, că se 
numesc Codruța,- Simona 
și Vetuța.

De asemenea, din dis
cuții am înțeles faptul că 
cele trei fete sunt venite 
în municipiul Deva, lo
cuiesc la Champi și între
țin relații sexuale cu ^li- 
feriți clienți ocazionali, * în 
scopul obținerii de foloase

materiale. Ulterior rri-arn 
întâlnit cu cele trei fete 
la barul „Acapulco" din 
Deva și deoarece îl cunoș
team pe Ghampi am fost 
de acord să dau fetelor 
pe datorie haine din ma
gazin, în valoare de a- 
proximativ 400 000 dc lei, 
urmând ca până la data 
de 20 august să achite con
travaloarea cumpărături
lor făcute.

Deoarece acestea nu au 
plătit datoria și știam că 
nu posedă această sumă 
de bani am fost dc acord 
cu propunerea lor, dc a 
întreține cu ele raporturi 
sexuale ți de a le absolvi 
de datoria avută, cu toate 
că acestea nu au pretins 
nici o alții sumă de bani 
îi deoarece nu luaseră în 
mod egal valoric haine din 
magazin, le-am mai dat 
fiecăruia dintre acestea 
aproximativ câte 100 000 
de lei, benevol-

Menționez faptul că am 
fost cu flecare dintre ele, 
o singură dată, la domi
ciliul meu...

Atât declar, susțin și 
semnez. Deva, 31 august 
1996“. Semnat N1COT.AB 
SEGESVARI.

Comentariile Ic lăsăm 
pe seama opiniei publice! 
Si eventual a celor car? 
l-au investit pe dl Nicolae 
Segesvari în funcția do 
subprefect a] județului 
Hunedoara.

CORNEL POENAR

CURSUL VALUTAR
14 MAI 1997

tăblie.

• 1 dolar SUA 7088 iei
• l marco germonă 4158 lei
• 100 yoni taponezi 5952 lei
• 1 liră sterlină 11562 lei
• 1 franc elvețian 4907 lei
• 1 franc trances 1235 lei
• 100 lire italiene 422 'ci

Cursurile incluse in această listă au la bază
cotații ale societăților bancare autorizate să efeo-
tueze operațiuni pe piața valutară. Prezenta Ifetâ nu
implică obligativitatea utilizării cursurilor tn Cran-
zacțil efective de schimb valutar și înregistrări con-
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Agricultura - sursâ 
potențială de poluare 

a mediului
Expansiunea demografică 
reprezintă principalul' im
puls de stimulare a -aces
tui interes major.

®reștcrea productivită
ții din agricultură este re
zultatul utilizării pe scară 
largă a chimizării, âjun- 
gându-se astfel ca agri
cultura Intensivă să fie 
caracterizată printr-un con
sum ridicat de energie pe 
unitatea de suprafață. Re
zultatul este ccî scontat i 
o tendință de epuizare a

resurselor naturale. pre
cum șl apariția fenome
nelor de poluare și depre 
cierc a factorilor de me
diu.

Asemenea probleme au 
determinat preocupări to» 
mal largi ale factorilor de 
decizie, fiind prezente pe

Inginer 
adrian ardkleanu. 
inspector A.P.M. Deva
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co t id iâri:>i nd e pe nden t

ordinea de zi a O.N.U., 
precum și a altor organi
zații internaționale și na
ționale. O agricultură mo
dernă nu poate avea loc 
fără o chimizare cores
punzătoare, dar indiferent 
de tehnologiile acesteia ea 
are și un efect nociv a- 
supra mediului înconjură
tor. Un factor de poluare 
îl constituie combinatele 
producătoare de îngrășă
minte chimice și pesticide. 
Principalele noxe emise 
în procesul obținerii îngră
șămintelor chimice cu azot 
rezultă din reacțiile de 
neutralizare și uscare, cu 
pierderi de amoniac de 
cca, 1 kg NH3/tona de în
grășăminte. Amoniacul pre
zent în aer In cantitate de 
1—3 mg/1, dacă este aspi
rat de om și de animale, 
pătrunde în sânge și ac
ționează ca un excitant 
asupra sistemului nervos 
central. La obținerea în
grășămintelor chimice cu 
fosfor sunt eliberate în at
mosferă sub formă de ga
ze sau de particule fine 
tetraflorură de siliciu, dio- 
xid de carbon, acid, fluor-

AGRICULTURA —

DE POLUARE
hidrlc, care sunt antrenate 
de precipitații și ajung pe 
sol în concentrații până Ia 
43 p.p.m. F. în apropierea 
combinatelor.

Poluarea solului prin a- 
plicarea îngrășămintelor 
chimice se realizează și 
prin impurificările pe ca
re le conțin. Astfel, în în- 
grășămintele chimice cu 
fosfor s-au evidențiat o 
serie de elemente ca: Ar, 
Cr, Pb, cu caracteristici 
negative asupra dezvoltă
rii plantelor.

Randamentul utilizării 
pestioidelor este foarte di
ferit, în funcție de pro
dus. Astfel, din totalul 
de insecticide și fungicide 
aplicate, numai 6 la sută 
acționează scopul urmărit, 
iar în cazul erbicidelor 
fracțiunea utilă este 5—40 
la sută. Diferența pătrun
de în sol, în pânza frea
tică, constituind o sursă 
de poluare a apelor. In
toxicația cu pesticide prin 
ape poluate este mai rar 
întâlnită în forme acute,

SURSĂ POTENȚIALĂ

A MEDIULUI
datorită solubilității lor 
mai scăzute și în general 
prin modificările puter
nice Pe care le produc și 
care alarmează imediat.

In prezent, A.P.M. De 
va, prin compartimentul 
de inspecție, desfășoară o 
intensă activitate de con
trol al societăților comer
ciale cu privire la modul 
de gestionare a prdduselor 
de uz fitosanitar. O aten
ție deosebită se acordă 
deșeurilor de pesticide 
(produse expirate, neiden

tificabile și interzise), ca
re prezintă, prin catalo
garea lor, un pericol pen
tru mediul înconjurător.

La nivelul județului nos
tru urmează a se găsi so 
Iuții și metode pentru re
zolvarea problemei celor 
17 tone de deșeuri de pes
ticide expirate, neidenti
ficabile și interzise, pre
cum șl a celor 2,4 tone de 
ambalaje contaminate.

Existența unor deșeuri 
de pesticide marchează 
una dintre problematicile 
actuale șl constituie un 
element esențial al activi
tății omului, în vederea 
trecerii la o agricultură 
modernă, competitivă.

Constituirea Confederației 
pentru Dezvoltarea 
Satului Românesc

(Urmare din pag. 1)

tiv esențial pentru asigu
rarea stabilității și unei 
vieți mai bune pentru toți 
locuitorii din mediul ru
ral. Cu referire la moti
vațiile dezvoltării, a fost 
invocat și faptul că, din 
cauza diversității de con
diții, păreri, atitudini și 
moduri de trai, oamenii 
din mediul rural și-au 
pierdut încrederea și o- 
rientarea. In ciuda reali
tăților, forțele politice pro
mit mereu o viață mai 
bună pentru agricultori 
(dar nu numai pentru ei!), 
considerându-i pe cei de 
la sate doar ca pe o ma
șină de vot necesară, in- 
ducându-le, inclusiv cu 
contribuția mass-media, i- 
deea că cetățeanul de la 
sat este un consumator as
cultător, care nu spune 
nimic, dar primește și se 
mulțumește cu ceea ce i 
se oferă, el negândindu-și, 
din cauza lipsei posibilități
lor materiale și financiare, 
sub nici o formă viitorul to
tul fiind, deci, un hazard 
pentru eL

Câștigarea încrederii în 
sine și sporirea rolului in
dividului în comunitate 
constituie cerințe esenția
le ale schimbării opticii 
pentru stimularea partici
pării active în vederea 
formulării propriului mod 
de viață. O asemenea 1- 
nițiativă ar avea ca efect 

«^apropierea dintre cetățenii 
^satelor. Mișcarea pentru 

~’a atinge un astfel de o- 
jbiecțiv trebuie să porneas- 
că de jos, adică de la cei 
afectați, ca fiind destina
tă beneficiului tuturor, mo
torul schimbării modului

actual de trai constituin- 
du-1 munca ți gândirea ac
tivă ale fiecărui cetățean 
implicat.

Definind coneeplul de 
dezvoltare a satului, s-a 
subliniat că rolul dezvol
tării este să pună in evi
dență oamenii, să promo
veze comunicarea în sat, 
independența și ridicarea 
conștiinței populației, să 
repare daunele aduse me
diului înconjurător, să 
planifice, să dezvolte idei 
proprii și să promoveze o 
gândire de politică comu
nală. în context s-au pus 
în evidență scopurile și 
sarcinile Asociației de Dez
voltare a Satului NO din 
Austria, sub toate aspec
tele, inclusiv al modali
tăților de finanțare a ac
țiunilor, subliniindu-se ex
periența dobândită și reu
șitele in acțiune. De men
ționat că în zona Austriei 
de Jos erau cuprinse 63 
de sate în acțiunea de dez
voltare, la începutul anu
lui 1991, iar în 1994 nu
mărul lor a ajuns la pes
te 400 de sate.

Au fost trecute în re
vistă șj acțiunile inițiate 
în țara noastră, având ca 
scop dezvoltarea satului, 
inclusiv cele din județul 
Hunedoara, în corelație 
cu demersurile pe plan 
mondial, arătându-se în 
concluzie că se pot în
făptui astfel de programe 
și în România, însă este 
nevoie de oameni pregă
tiți în domeniu, de crea
rea unor structuri și a- 
doptarea unei legislații a- 
decvate. La toate acestea 
s-a angajat să contribuie 
și noua confederație ce 
s-a constituit la Sighișoa
ra. ,

Sătenii satului Box, com. Brănițca au reușit să înal
te o nouă biserică. Au (ost terminate finisările exte
rioare. Fotoi ANTON SOCAC1

JOI, 15 MAI

CTVR 1 )
C TVR 2 ]

6,00 România: ora 6 
fix!; 8,20 Lancelot Link (s); 
9 10 Sângele altora (r); 
10,00 Știri; 10,05 Limbi 
străine; 11,05 TVR Timi
șoara; 12,00 Știri; 12,05 
Șcicul (rj; 13,00 D.a; 
13,20 Tradiție și mo
dernitate (r); 14,00 Știri; 
14,10 1001 audiții; 15,00 
TVR Cluj-N; 15.40 Perma
nente; 16,35 Conviețuiri; 
17,00 Știri; 17.10 Urmă

toarea oprire: Europa; 17,35 
Ecdesiast '97; 17,50 Hand
bal mase.; Dinamo — 
Steaua (d, rep. II); 18,20 
Milenium; 18,50 Tragerile 
loto; 19Q5 Lupii aerului 
(s); 20,00 Jurnal; 21,00 Or. 
Quinn (s); 21,50 La volan; 
22,05 Cu ochii în 4; 23,00 
Jurnal; 23,25 Simpozion; 
0,15 Războiul Independen
ți (s. România '77, ep, 1).

7,00 TVM Telematinal; 
8,30 D.a; 9,00 Muzica pi. 
toți; 10.00 Jcunesses Mu
sicales (r); 10,50 Mozaic-
satelit; 12,00 Curcubeu; 

13,00 Ritmuri muzicale; 
13,10 Detectivul din L.A. 
(r); 14.00 Reflector (r)j 14,30 
D.a; 15,00 Limbi străine 
(r); 16,00 Secretele nisi-
pdlui (s); 17,00 Ceaiul de 
la ora 5 (div.); 19,00 Em. 
în Ib. germană; 20,00 Se
rialul serialelor; 20 30 E- 
nigma (cs); 21,05 Time
Out (mag. sportiv); 22,05 
TVM Mesager; 22 35 Me- 
dia-Club; 23,30 Jazx A- 
live; 0,30 Comorile pă
mântului (do).

(pro - tv)
7,00 Ora 7, bună dimi

neața!; 9,00 Tânăr țt ne
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î Doar moștenirea ?!... I »
J (Urmare din pag. I) vin din trecut, ori care | 

-------------------------------- apar astăzi, pentru apll- » 
w dinainte este mai pro- carea fermă a legii la I 
J* fundă, mai dură decât toate nivelurile de com- J 

se așteptau ei.--------------- petență, pentru accele- ■
' Este o realitate. Insă rarea pe toate căile a re- J 
I cu asta nu putem mer- formei. Deoarece refor- » 
• ge înainte. Mai degra- ma întârzie, face pași I 
| bă este nevoie să se ac- timizi. Vom vedea, în- J 
• țloneze dinamic și con- tr-un alt articol, că vin | 
I jugat pentru eliminarea zile grele. în țară ți în » 
J aspectelor negative care județul nostru. ,

Nici rechini și nici 
plevușcă

Timp de vreo două săp
tămâni, poliția deveană a 
asaltat fiefurile bișnițari
lor de valută. în zonele 
„Sarmis" și barului „O- 
pera“, unde domneau echi
pele de ciripitori „mărci, 
dolari i“, s-au postat ma- 
ținile poliției. Câte doi 
polițiști făceau rondul și 
vegheau, de dimineață 
până seara, ca nu cum
va să se încumete care
va la schimb ilegal de 
valută.

Ei, și ? Este oare vreun 
naiv să creadă că bișni
țarii au fugit ca potârni- 
chile, s-au dus la biseri
că. ori s-au autocondam- 
nat la... șomaj ? Nici po
meneală I Ei au reacționat 
prompt, ca unii cărora le 
’’pică flsa“ rapid, și s-au 
repliat... strategic. Stăteau 
toată ziulica grupați la 
intrarea în barul „Sarmis" 
ori în stația de autobuz 
și, hazoși nevoie mare, 
făceau „mișto" pe seama 
polițiștilor, pe care-i sfi
dau cu insolență de mari 
granguri. Penibile scene I. 
Și-n toată vremea asta, 
alți bișnițari, din aceleași 
găști, „operau" fără tea
mă tranzacțiile valutare

prin harurile din jur ți 
pe casa scărilor din une
le blocuri. Mai mulți biș
nițari decât polițiști-.

Ața stând treburile, nu-l 
de mirare că In tot tim
pul ăsta nimeni n-s că
zut în plasa polițienească. 
N-a căzut nici un rechin, 
dintre acela care, prin 
schimbul ilicit de valută, 
manipulează banii nu cu 
busunarele, nici cu bone
ta sau diplomatul, ci cu 
ditamai portbagajul. N-a pi
cat nici măcar ceva plevuș
că, adică vreun fraier mă
runțel care, forțat de împre
jurări, vine la barosani să 
schimbe în lei câteva mfir- 
cuțe, ori vreo hârtiuță 
verzuie.

„Asaltul" acesta antibiș- 
nițăresc, conceput după 
o strategie atât de „în
țeleaptă" și soldat până 
acum eu asemenea... suc
cese, s-a încheiat cum a 
început. Polițiștii s-au re
tras „victorioși", iar biș
nițarii și-au reluat locu
rile și treburile. Mai plini 
de ei' și mai călare pe si
tuație ca oricând.

D.M. DOLAR AȘ

liniștit (r); 9,45 Sport la 
minut; 10,00 Cine este șe
ful? |r); 10,30 Forța dra
gostei (r); 11,15 Spitalul
de urgență (s); 12,00 Be
verly Hill* Jr); 12,55 Știri; 
13,00 American Ninja (f.a. 
SUA 1985); 15,00 Matlock 
(s); 16,00 Tânăr și neli
niștit (*); 16,45 Forța dra
gostei (s); 17,30 Hercule 
(*); 18,15 Sport la minut;
18.30 Știri; 18,35 Cine este
șeful? (s); 19,00 Știi și
câștigi! (cs); 19,30 Știri;

20,00 Melrose Place (s); 
21,00 Doctor în Alaska (s); 
21,50 Știri; 22,00 Fam. 
Bundy (s); 22,30 Viața ca 
în filme js); 23,00 Știri;
23.30 întâlnire cu presa; 
1.00 Sport la minut.

(ANTENA 0

7,00 Știri/Rev. presei; 7,15 
Văduva (r); 10,20 Viața
în trei (s); 11,00 Știri; 11,10 
, Iluzii (r); 12,00 Avocații 
străzii (*); 13,00 Orașul

ascuns {*); 14,00 Știri; 14,20 
Prima zi (f. p.l/r); 16,00 
Lumină călăuzitoare (s); 
17,00 Știri; 17,10 Iluzii (*); 
18 00 Aventurile păsării 
spațiale (d.a); 18,30 Ine
dit TV mag.; 19,00 Știri; 
19,30 Văduva (s); 20,30 

Observator; 21,15 Din lu
mea afacerilor; 21,30 Vio
lență latentă (f.p. SUA *92); 
23,10 Știri; 23,15 Milio
narii de la...; 0,30 Kassan- 
dra (s).

(DEVASAT+)

7,00 — 14,30 Reluări; 
17,00 Dulce ispită (f.a); 
18,00 D.a; 18,30 Salari 
(doc.); 19,00 Când inima 
așteaptă (f.a); 19,30 Far
macia de gardă; 20,00 
F.a.t Trădarea; 21,30 Ma
eștrii cascadori (doc.); 22,30 
Camera ascunsă; 23,00 F.ai 
Comportament indecent; 
0,30 Serial erotic.

Ziar edi»at de CASA DE PRESA Șl EDITURA CUVÂNTUL LIBER — DEVA, societate pe acțiuni cu capital privat, înmatriculata la
, Registrul C>-,nerțulul beva cu nr. J/20/618/1991 Cont î 4072613110 B.C.R. Deva ; Cod fiscal t 2116827. i

Consiliul de administrației DUMITRU GHEONEA, președinte (redactor șef); T1BERIU ISTRAIE, vicepreședinte (redactor șef adj.)>
TSABIN CERBU, M1NEL BODEA, N1COLAE TÎRCOB, membri.
-I Adresa redacției i 2700 — Deva, str. I Decembrie, nr. 35, județul Hunedoara. Telefoane : 2112751 212157; 211269; 225904 (corectură); Faxi 218061. ,
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PRIMARIA MUNICIPIULUI ORAȘTIEK
I 1. BOLOGNA (5) — VICENZA (8) 1. X 

! Meci greu pentru ambele formații. înclinăm to- 
! tuși spre victoria gazdelor.
I 2. MILAN (9) — LAZIO (4) t

Au apărut primele semne ale revenirii elevilorI 
Iul Sacchi. Nu e ușor, dar pot trece de Lazio. *

3. NAPOLI (13) — FIORENTINA (10) 1, X |
Napolitanii au nevoie acută de toate puncteleg 

puse în Joc și vor face tot ce e posibil să câștige.
«.

un
&

cu
PIACENZA (14) — CAGLIARI (IS) X
Lupta aprigă pentru puncte s-ar putea solda 
rezultat nedecis.
REGGIANA (18) — PERUGIA (12) X, 2
Pentru oaspeți ar conta mult o victorie „afară- și

O pot obține. Nu trebuie să txcludem nici un „X".
6. JUVENTUS (1) — PARMA (2) 1, X, 2

£ întâlnire ce pe bună dreptate poate 
ritabil derby al returului I
7. SAMPDORIA (6) — UDINESE (7) 1

Pentru a nu pierde cursa spre cupele 
gazdele vor forța pentru victorie.
. 8. VERONA (17) — ATALANTA (11) X,

fi un ve-

europene.

. 2
Cele două formații sunt foarte motivate pentru 

a intra In posesia celor trei puncte. Oaspeții par a 
fi mai aproape de adeyă
9. EMPOLI (2) — BRESCIA (1) 1, X

Derby-ul seriei B se poate încheia imprevizibil. 
Credem că Empoli va câștiga, dar și un egal ar îm
păca oarecum cele două tabere.
10. FOGGIA (11) — GENOA (3) X, 2

Dacă „marinarii" vor insista, ar putea pleca a- 
casă cu cel puțin un punct.
11. PALERMO (19) — BARI (4) X. 2

Cu numai 4 victorii acasă, gazdele nu pot spera 
mai mult de un egal.
12. REGGINA (13) — TORINO (6) X

Torinezii încă mai speră să promoveze dar șan
sele sunt reduse. Cum nici gazdele nu stau pe roze, 
partida s-ar putea încheia nedecis.
13. VENEZIA (12) — CREMONESE (20) 1. X

Dacă nu înving, gazdele se mulțumesc și cu un 
punct.
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In conformitate cu Legea nr. 50/1991, cap. 
II, privind concesionarea terenurilor pentru 
construcții. Primăria Orăștie organizează la se
diul din str. Armatei nr. 17, în data de .4 iunie 
1997, licitația privind :

— Concesionarea unui teren situat în str. 
Pricazului, Piața Micro I, cu destinația con
strucție complex comercial.

Suprafața terenului este de 400 mp.
Prețul de pornire la licitație este de 40 000 

lei/mp/an.
Taxa de participare la licitație este de 40 000 

Iei.
Garanția de participare la licitație este de 

16 000 000 Iei.
Perioada de concesionare este de 99 ani.
— Concesionarea a 20 parcele de teren si

tuate in str. Pricazului, Piața Micro I, cu des
tinația amplasare chioșcuri.

Suprafața fiecărei parcele este de 12,75 mp.
Prețul de pornire la licitație este de 60 000 

lel/mp/an.
Taxa de participare Ia licitație este de 40 000 

lei.
Garanția de participare la licitație este de 

765 000 lei.
Perioada concesionării este de 10 ani.
—- Concesionarea a două parcele de teren 

situate în str. Gării și str. Unirii, față bloc 5, 
cu destinația stație de autobuz cu chioșc.

Suprafața terenului este de 22,5 mp.
Prețul de pornire la licitație este de 20 000 

lei/mp/an.

Taxa de participare la licitație este de 40 000 
lei.

Garanția de participare Ia licitație este de 
450 000 lei.

Perioada concesionării este de 15 ani.
— Concesionarea unui teren situat în str. 

Cloșca, cu destinația atelier auto.
Suprafața terenului este de 77 mp.
Prețul de pornire la licitație este de 4 500 

lei/mp/an.
Taxa de participare Ia licitație este de 40 000 

lei.
Garanția de participare la licitație este de 

346 500 lei.
Perioada concesionării este de 10 ani.
— Concesionarea unui teren situat în str. 

Râului, cu destinația garaj.
Suprafața terenului este de 25.76 mp.
Prețul de pornire la licitație este de 1 500 

lei/mp/an.
Taxa de participare la licitație este de 

38 640 lei.
Perioada concesionării este de 25 ani.
—- Concesionarea unui teren în str. Popa 

Șapcă, cu destinația instalație distilat fructe.
Suprafața terenului este de 35,62 mp.
Prețul de pornire la licitație este de 4 500 

lei/mp/an.
Garanția de participare la licitație este de 

160 290 lei.
Perioada concesionării este de 10 ani.
In perioada 19.05 — 2.06.1997. are loc în

scrierea persoanelor fizice sau juridice intere
sate. precum și vânzarea de către organizator 
a caietului de sarcini al concesiunii și a in
strucțiunilor de organizare a licitației Ia sediul 
din str. Armatei, nr. 17.

Informații suplimentare la telefon 641019, 
biroul de urbanism.

S.C. TERMOREP S.A. HUNEDOARA,

cu sediul in Hunedoara,
str. Ștefan cel Mare nr. 1

Organizează CONCURS de selecție a mana
gerului, în data de 20.06.1997, ora 10, la sediul 
societății.

Condițiile de participare și criteriile de se
lecție sunt prevăzute în Legea nr. 66/1993 și 
Normele Metodologice nr, 1/1994, elaborate de 
FJ*.S.

Candidați! vor depune aferentele la sediul | 
societății în plic închis, sigilat, până la data de ț 
18.06.1997. I

Relații suplimentare la serviciul P.I.R.A. al i 
societății, telefon 054/714001, 712338. (5458) j

* BANKCOOP S.A. ORAȘTIE
| VINDE LA LICITAȚIE

I* Casă, curte și grădină, Romos, nr. 186. 
Preț pornire : 5 000 000 lei.

| Licitația are loc în data de 27.05.1997, la sc- 
|a diul Judecătoriei din Orăștie, biroul executor 

judecătoresc, ora 10.
J Relații la Bankcoop S.A. Orăștie, telefoane 
■ 647456, 647565.

’ S.C. AGROMUREȘ S.A. DEVA-ȘOIMUȘ
• • VINDE îngrășăminte chimice — azotat —I Ia prețul de 50 000 lei/sacul de 50 kg.

I® ÎNCHIRIAZĂ sau vinde Popas Turistic 
Cârnic, din Retezat.

1 • CUMPĂRĂ Fiat Regata Turbo Diesel.
, • VINDE gater vertical G.V. 56 nou. | 
I • VINDE fermă zootehnică (fost C.A.P.) —I 
I comuna Hărău. ’
! Informații la telefon 211976 — Hotel Bu-1 
| levard, Deva. — |
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COLEGIUL DE CONDUCERE
AL CAMEREI DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE; 

A JUDEȚULUI HUNEDOARA-DEVA
%

CONVOACĂ I
%

Adunarea Generală a membrilor Camerei. I 
la data de 28 mai, ora 11. în sala mare a Pri-1 
măriei municipiului Deva. J

Ordinea de zi cuprinde :
1. Raportul Colegiului de Conducere cu pri- J 

vire la activitatea C.C.I. Hunedoara pe anul I
1996. :

2. Raport la bilanțul contabil pe anul 1996. J
Raportul cenzorului. (

3. Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul J
1997. j

4. Programul de activitate al C.C.I. Hune-« 
doara pe anul 1997.

5. Diverse.
Materialele pot fi consultate la sediul C.C.I. | 

IIunedoara-Dcva. ?

9
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Un anunț care vă interesează
, S.C. „METALUL'* S.A. PEȘTIȘU MARE (fostă Bază 6 Peștiș)
Vinde din depozitele și magazinele sale o gamă complexă de pro

duse și servicii astfel:
—- laminate, oțel beton, profile ușoare, mijlocii și grele;
— tablă ondulată, neagră și zincată, subțire și groasă;
— țeavă neagră, zincată și rectangula ră;
— cherestea, panel, placaj, mobilă, co ngelatoare, frigidere, combine frigorifice 

mașini de spălat, biciclete, motoare electrice, plasă rabitz, cuie;
— mașini de tăiat profile, betoniere, pompe de apă, sobe de gătit, butoaie 

plastic;
— ciment, var, îngrășăminte, vopsele, diluant, grund, aracct;
— faianță, gresie, fitinguri, prezoanc;
— încălțăminte, textile, metraje, pape tărie, tricotaje, piese auto, vase emailate, 

porțelanuri, covoare, electrice.
Unitatea produce, la comandă, cuie, plasă de sârmă, confecții 

talice, taxări auto, cântăriri auto și C.F.R.
j Pentru protecția autoturismelor DACIA 1300 (toate tipurile), um- 
| tatea montează seturi fuste antinoroi din fibră de sticlă, la toate ari

pile.
Pentru valori mai mari de 1 milion se vinde și cu plata In rate, 
Deoarece adaosul comercial aplicat de noi este mic, produsele noas-

me-

uni-

*

I
I Deoarece adaosul coi
I tre sunt sub prețul pieței.
| Vă așteptăm I

Sir Calea Moinesii nr 14 Sacou. 5500
Tel 034/117400. 117622 176680 

Fax 034/113096 034/116680

CEL MAI MARE PRODUCĂTOR DE PASTE FĂINOASE DIN ROMANIA
Gaura DISTRIBUITORI In județul HUNEDOARA pentru d diversificata gama 

de paste făinoase oroduse pe cele mai performante tehnologii din lume1

Spaghete
* Macaroane

* Hdea
, * Taitei

* Paste scurte

Doai la noi puleti
găsi întotdeauna

^produse ta cele mai indite

I standarde internaționale
1 !___ ___________________

Scrisorile de intenție pof fi trimise prin tax 034-1 76680 sau
daea aonti. va invitam la sediul firme, in cursul lunii mai Dentru interviu

Viztîan-ne la libco '97, Pavilion A, stand 217 CI

lANUL IX • NR. 188p
1
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Restructurarea R.A.H. — nedorită, 
dar așteptată în Valea Jiului

A inccpe să vorbești de
spre restructurare în Valea 
Jiului e ca și cum te-ai 
hazarda să pomenești de 
funie în casa spânzuratu
lui. Fiind cea mai depen
dentă zonă de minerit din 
Europa, Valea Jiului, în 
forma și structura ei ac
tuală, nu poate supravie
țui decât așezată pe for
fota subterană a producției 
de cărbune. Inamicul nu
mărul unu al acestei ac
tivități a devenit, însă, oda
tă cu repunerea in drepturi 
a noțiunii de rentabilitate, 
raportul clar subunitar din
tre veniturile și cheltuieli
le pe unitatea de producție 
marfă. La nivelul lunii a- 
prilie a.c., la o mie de lei 
producție marfă, cheltuieli
le au fost de 1663 de lei. 
E clar că viața mineritului 
în Valea Jiului nu dăinuie 
și nu va putea dăinui de
cât sub perfuzia subven
ționărilor de la bugetul de 
stat, adică din banul public.

Ponderea acestor sub
venții sau altfel spus, cca, 
70 la sută din cheltuielile 
regiei sunt absorbite de sa
lariile și facilitățile finan
ciare ale ortacilor laolaltă 
cu ceilalți angajați ai re
giei. Nu contestă nimeni 
că munca grea și pericu
loasă a minerului merită

bani pe măsură. Dar, re
zultatele financiare și cri
za adâncă în care se zbate 
regia sunt un semnal că 
este în continuă adâncire 
antagonismul dintre do
rința minerilor de câștig 
și posibilitatea de a-și asi
gura din munca lor aceste 
câștiguri. Orice primă a- 
cordată, orice facilitate fi
nanciară devine pierdere 
în contabilitatea regiei, în
greunând, progresiv, situa
ția. In prezent R.A.H. Pe
troșani are, numai la bu
getul de stat, o datorie de 
cca. 1000 de miliarde de 
lei. Pe primele luni ale a- 
cestui an, regia a acumu. 
lat, de asemenea, în jur de 
50 de miliarde de lei pier
deri. E clar că pentru re
dresarea situației rețeta 
cuprinde un singur leac: 
restructurarea.

în deplin fair-play, dia
logul pe care l-am purtat 
cu dl ing. Marinică Cozac, 
director general adjunct 
la Il.A.H. și coordonator 
pe probleme de restructu
rare a regiei, a fost în mă
sură să dea o primă ima
gine, schițată, a ce va 
însemna restructurarea 
R.A.H. în 1997.

M.C.: Pentru acest an 
avem planificat un mers pe 
sârmă la înălțime, fără pla

să de așa manieră, încât 
la finele anului, in ter
meni reali, nivelul pier
derilor să fie cu 50 la su
tă mai mici decât cele în
registrate în 1996. O ma
noperă, vă imaginați, de
loc ușor de făcut.

REP.: Ce măsuri preco
nizați să adoptați ca inau
guratoare a reformei în 
Valea Jiului ?

M.C.: E lucru cunoscut 
că, la fel ca în întreaga 
economie românească, și ia 
noi există o supradimen
sionare a forței de muncă. 
Nefiind adeptul disponi
bilizărilor de personal în 
contextul lipsei oricărei 
alternative, mergem, deo
camdată, pe disponibili
zări naturale prin pensio
nare, sau prin renunțarea 
la serviciile celor pensio
nați și reangajați la uni
tățile regiei. Pentru acest 
an este avută în vedere o 
asanare a unor sectoare 
de exploatare ncrentabile 
total. Sunt vizate pentru 
acest an șase sectoare, o 
mie de mineri urmând să 
fie redistribuiți unor sec
toare rentabile. Noi spe
răm ca prin disponibiliza
rea naturală până la fi
nele anului personalul să 
fie redus cu 5 la sută. Tot 
ca o măsură de reducere 
a cheltuielilor este și reor

ganizarea activității unor 
exploatări mai mici ce 
vor deveni sateliți la mi
nele mai mari din apro
pierea lor.

REP.: Vor fi aceste mă
suri suficiente pentru a vă 
apropia de pragul renta
bilității ?

M.C.: Aș zice oă vor fi 
necesare dar nu suficien
te. Vremurile s-au schim
bat și oamenii trebuie să 
înțeleagă că pentru a-și 
păstra slujba trebuie să 
facă anumite sacrificii pen
tru a se evita colapsul. E 
imperios necesară o re
orientate spre investiții a- 
colo unde acest lucru se 
justifică. Cu alte cuvinte, 
pentru binele Văii Jiului, 
se intenționează o crește
re a ponderii pe care fon
durile destinate dezvoltă
rii o reprezintă în totalul 
cheltuielilor. Dar, ca în 
principiul vaselor comu. 
nicante, crescând aceste 
fonduri, automat va tre
bui să se umble la veni
turile și facilitățile finan
ciare ale salariaților. Sper 
ca oamenii, privind spre 
ziua de mâine, să înțelea
gă ce li se cere și să fie 
cooperanți la reașezarea 
regiei pe noi baze de func
ționare.

O importantă delegație 
de specialiști, reprezen
tând firma finlandeză 
Outakupunimtec, care a 
fost prezentă la expoziția 
ROMMIN ’97, în cadrul 
unei conferințe de presă, 
a pus în evidență impre
siile culese cu acest pri
lej, precum și perspecti
vele colaborării pe care 
firma amintită dorește să 
o dezvolte în mineritul 
românesc. După ce au 
prezentat profilul ți afa
cerile firmei, care este 
practic prezentă pe toate 
continentele, oferta prin-

nologli. In context, ni ml 
spus că din acea perioa
dă datează și prezenta 
firmei respective la Bum 
Mare, cu instalația pe»-, 
tru obținerea cuprului 
electrolitic. Legat de 
ceasta, s-a făcut precizat 
rea că instalația respeo- 
tivă este încă durabilă, 
pentru atingerea de pe»-, 
forntanțe fiind nevoie 
doar de reactualizarea 
chipamentului telmaikh 
gic, pe plan mondial 
ca 40 la sută din cupNI 
(metal considerat de 
portanță strategică), «P

Interesul 
finlandezilor pentru 
mineritul românese

A. SALAGEAN

Costul unui SRL
întrucât apar tot mai mulți oameni disponibjlizați, 

ca efect al măsurilor de privaitizare-lichidare, sau de 
reorganizare a activităților unor firme, între care, în 
raport de vechime, o bună parte dintre salariați vor 
primi cuantumul a 6 sau, poate, chiar 12 salarii, ceea 
ce înseamnă oarecare capital, pentru pornirea unei afa
ceri, iată ce cheltuieli sunt necesare la deschiderea u- 
nei societăți cu răspundere limitată. Capitalul minim 
necesar pentru pornirea activității SRL-ului este de 3 
milioane lei, la care se adaugă plata a o serie de taxe 
cum sunt: taxa de avocat 1,2 milioane lei, taxa notaria
lă 125 000 lei, chitanțe CEC 55 000 lei, taxă la Moni
torul Oficial 125 000 lei, înregistrare la Direcția Finan
țelor Publice 55 000 lei, înregistrare la Registrul Co
merțului 100 000 lei, alte taxe pentru mediu, pompieri, 
sanitare — 800 000 lei.

Trăgând linie și adunând, rezultă că operatorul e- 
conomic are nevoie, practic, de peste 5,5 milioane lei 
lichidități în vederea pornirii unei afaceri. De abia 
după aceea se poate vorbi cu adevărat și despre posi
bilitatea obținerii vreunui profit. Cui îi dă mâna, bi
neînțeles ! (N.T.)

Cerințe după 
necesități, bani 
după posibilități

Dacă cineva își aruncă 
privirea pe programul de 
investiții pe 1997, propus 
de Primăria din Petroșani, 
poate fi surprins de am
ploarea lucrărilor cuprinse. 
Sunt solicitați bani pentru 
construirea a 1125 aparta
mente, instalarea a zeci de 
kilometri de conductă de 
gaz, precum și alte obiecti
ve pentru care se solicită 
42,7 miliarde de lei. Din ce
le declarate de dl Gabriel 
Cristescu, viceprimar al 
municipiului, aceste sume

cat 1,5 miliarde de lei, pre
cum și construirea unei ca
se mortuare, investiție ce 
absoarbe în acest an 400 
de milioane de lei. Este 
avută de asemenea în ve
dere continuarea lucrărilor 
la extinderea rețelei de gaz. 
Deși este o criză acută de 
locuințe, fondurile cerute 
pentru ridicarea a o mie 
de apartamente sunt doar 
o poveste în care nu crede 
nimeni. (A. SALAGEAN)

cipală constituind-o teh
nologiile și afacerile în 
echipamente miniere, spe
cialiștii au înfățișat, la 
cererea noastră, modali
tățile practice de reali
zare a cooperării.

Pentru pitorescul dis
cuției, dl Veikko Appel- 
berg, manager pentru ex
port, a făcut aprecierea 
că finlandezii au venit 
mai târziu în istorie. Pe 
când la noi se construiau 
castele, ei se mai găseau 
încă în păduri, unde vâ
nau animale mici pentru 
hrană și, din când în 
când, și animale mari, ei 
găsind acum că România, 
unde sunt vemți pentru 
prima dată la o astfel de 
manifestare, este o țară 
interesantă, cu peisaje și 
bogății deosebite, din a- 
precierile favorabile fă
când parte neapărat și... 
palinca. Dincolo de aceste 
aprecieri, ni s-a spus că 
activitatea firmei pe ca
re o reprezintă, al cărei 
nume se confundă cu ți
nutul unde se află sediul 
acesteia, începuturile ac
tivității datând din anul 
1912, inițial profilul fiind 
doar pentru obținerea 
cuprului. Treptat, acti
vitatea s-a diversificat, 
preocupările fiind orien
tate și spre alte metale, 
iar după 1960 un accent 
aparte s-a pus pe desco
perirea și oferta de teh-

ținându-se după metoda 
amintită. Confirmând ce- ( 
le arătate, dl Constantia 
Georgescu, de la firma 
Starkrom, care reprezin
tă interesele firmei fin
landeze în țara noastră, a 
făcut referiri la necesi
tatea elaborării unei le
gislații corespunzătoare 
în domeniul mineritului, 
asigurării resurselor fi
nanciare pentru determi
narea și valorificarea mi
nereurilor cu conținut 
sărac în anumite meta
le, de altfel vizitarea ză
cămintelor de la Roșia 
Poieni având tocmai un
asemenea scop.

Ca modalități pentru
derularea afacerilor am
reținut că există posibi
litatea ca, în contrapar
tidă, pentru echipamen
tul primit din Finlanda, 
să se preia, pentru vân
zare, concentrate de me
tale, apoi există . și o li
nie de credit bancar fin
landeză la care pot apela 
potențialii clienți din ța
ra noastru, cum este ți 
cazul celor de la Ba.a 
Mare, unde se efectuează 
retehnologizarea • instala
ției pentru obținerea cu
prului electrolitic. Desi
gur că formele de cola
borare și de decontare 
sunt flexibile, în raport 
de posibilități și de inte
rese.

NICOI.AE TIKCOB

Așteaptă banii 
pe acțiuni

Dl Eugen Covaci, din satul llteu, comuna Petris 
(județul Arad), ne cere, printr-o scrisoare, să-l ajutăm 
in rezolvarea unei probleme ce-I frământă de aproape 
două luni de zile. Despre ce este vorba ?

îndemnat fiind de către nu se știe cine a vândut 
acțiunile tatălui și ale bunicii sale unui agent pen
tru valori mobiliare, pe nume D. Andrei. De atunci, 
cum ne spune, a fost nevoit, purtat fiind cu vorba, să 
vină aproape săptămânal la Deva, cheltuind peste 
50 000 lei pentru a-și încasa dreptul cuvenit. N-a fost 
însă să fie așa, toate drumurile fiindu-i zadarnice. 
Pentru a-1 identifica pe dl agent, petentul ne scrie că 
ucesta are adresa la S.V.M. Gelsor S.A., Agenția Deva. 
Desigur, este de înțeles necazul dlui E.C. și sperăm 
că, după apariția acestor rânduri, se va pune capăt 
«șteptării și conflictului ce s-a iscat în legătură cu 
plata banilor pentru acțiuni. (N.T.)

reprezintă, cu fidelitate, ce
rințele reale ale municipiu
lui și împrejurimilor. Anul 
trecut, pe un program si
milar, Primăria din Petro
șani a primit cca. 2,2 mi
liarde de lei, cu care a 
fost terminat drumul de 
tranzit ce trece pe la pe
riferie, au fost terminate 
instalațiile de branșament 
la rețeaua de gaz metan 
pentru 520 de apartamente, 
o parte din bani fiind fo
losiți și la înnoirea par
cului de autobuze destinate 
transportului local.

Cum pentru acest an este 
de așteptat un buget similar 
celui de anul trecut, în 
termeni reali, dl viceprimar 
a punctat câteva priorități 
care trebuie realizate cu 
banii care se vor primi. 
Este vorba de reparațiile 
capitale ale unor puncte ter
mice din Cartierul Aero
port pentru care s-au alo-

Pc fluxul producției la noua Fabrică de conserve din Deva.
Foto] PAVEL LAZA
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Tineri fermieri la început 
de drum

Efective de 
animale în creștere

Urmându-și tatăl în ale 
meseriei, dl Marius Susan, 
împreună cu soția sa Mi- 
reia, fostă colegă de facul
tate, cu profil zootehnio, 
s-au apucat serios, ime
diat după absolvirea facul
tății, să facă producție 
zootehnică, adică ceea ce 
au învățat și ștțu, punând 
astfel bazele unei ferme, 
în comuna Geoagiu, cu 
dorința ca acest embrion 
să fie un îndemn și un e- 
xemplu care să demonstre
ze ce se poate realiza a- 
tunci când există voința 
și dorința de a munci cu 
tragere de inimă. Tinerii 
fermieri au început activi
tatea, profilându-se pe 
creșterea și , ingrășarea 
porcilor, destinați livrării 
și sacrificării.

In raport de posibilită
țile proprii de ■ a produce 
furajele necesare, ferma a 
fost dimensionată astfel 

•cât să poată livra 70 de 
ci pe an, în prima fa

za. Dispunând de un trac
tor și de gama de utilaje 
aferente executării lucră
rilor agricole, ceea ce o- 
feră șansa obținerii fura
jelor la costuri convena
bile, lucrul efectiv cu a- 
ceste mijloace fiind asi
gurat de către dl Marius.

Referitor la organizarea 
reproducției este de men
ționat faptul că prin punc
tul OJRFA din localitate 
se face monta artificială 
la scroafe, utilizând ma
terialul seminal provenit 
de la reproducători de va
loare, din rasele Landra- 
ee. Marele Alb și Durok. 
De menționat că furajele 
necesare — porumb, orz, 
ovăz, grâu, mazare, lucer
na și trifoi ca masă verde 
— se obțin de pe suprafe
țele aflate în proprietate 
Olivată. Pentru fiecare ca- 
tgorie de vârstă, rațiile 

furajere se stabilesc în 
funcție de compoziția nu
trețurilor și de cerințele 
de a asigura un consum 
echilibrat, ceea ce face să 
se înregistreze un spor 

mediu zilnic de creștere în 
greutate, ce atinge 450— 
500 grame/zl și animal. In 
scopul valorificării cu efi
ciență ridicată a nutrețu
rilor, a fost procurată o 
moară, unde se fao ames
tecul și măcinarea furaje
lor. La atingerea greutății 
de 100—110 kg, porcii sunt 
livrați pentru sacrifica
re, în abatoare autorizate.

Referitor la activitatea 
de viitor este de mențio
nat tendința de a extin
de activitatea Ia îngrășa- 
re până la 150—20o cape
te de porci anual. Faptul 
că s-a lucrat din punct de 
vedere financiar numai cu 
fonduri proprii, neapelân- 
du-se la credite din cau
za dobânzilor ridicate, con
stituie oarecum un factor 
limitativ în privința di
mensionării fermei. Desi
gur că pasiunea pentru 
zootehnie presupune mun
că concretă, multă alergă
tură și nu în ultimul rând 
pricepere, toate în dome NICOLAE TlRCOn

niul economio pentru a ști 
să te întinzi cât rș_ este 
plapuma.

fie așteaptă, desigur, ea 
toți producătorii agricoli 
să fie ajutați așa cum a 
promis actuala putere, să 
aibă asigurate unele faci
lități, în ceea ce privește 
accesul la credite cu do
bânzi reduse, să vină a- 
cele cupoane pe baza căro
ra se poate beneficia de 
unele înlesniri, din partea 
celor ce lucrează nemij
locit în agricultură, și con
tribuie la asigurarea secu
rității alimentare a popu
lației. Atunci vor apărea 
cu siguranță mal multe 
astfel de ferme, care să 
facă o concurență reală 
valului dc importuri de 
produse alimentare, cu 
taxe vamale reduse, în 
condițiile când fermierii 
occidentali sunt puternic 
subvenționați de către sta
tele lor.

Oomuna Luncoiu de dos 
are un număr de circa 780 
de gospodării grupate în 
satul de reședință, Luncoiu 
de Sus, Podele, Stejărel șl 
Dudeștj. Oamenii locali
tății — cei aflați în depli
nă putere de muncă șl 
n-au fost încă atinși da 
Programul restructurării 
șl privatizării al Guver
nului Siorbea — lucrează 
la exploatările miniere din 
împrejurimi, unde se do
vedesc vrednici scormoni
tori ai pământului în cău
tarea bogățiilor ce le as
cund în pântecele lor Apu
senii. în același timp, ce
tățenii Euncoiului suni șl 
proprietari de pământ șl 
crescători de animale foar
te pricepuți. Iar pricepe
rea lor în creșterea bovi
nelor, ovinelor șl porcine
lor, ca și grija și chiar 
dragostea ce o manifestă 
în acest domeniu, izvorăș
te din vechimea ocupa
ției respective pe aceste 
meleaguri, din faptul că 

această îndeletnicire este 
aducătoare de importante 
venituri.

Din discuția cu dl Mir
cea Tuța, de la Sentrul a- 
gricol din comună, am re
ținut că, în cele 780 gos
podării ale comunei, sunt 
crescute 1003 bovine, 400 
ovine, 600 porcine ș.a. Ea 
prima și la a treia specie 
de animale, efectivele creso 
continuu de la un an la 
altul. Interlocutorul ne 
spunea:

— In Luncoiu de Jos nu 
este obiceiul ca o gospo
dărie să crească un mare 
număr de animale, fiindcă 
bărbații lucrează în mine
rit și de animale se ocu
pă mal ales femeile, bă
trânii și copiii. Omul ține 
în ogradă atâtea capete 
cât are nevoie pentru a-șl 
asigura hrana familiei șl 
să ducă câte ceva șl la 
piață. Și încă un fenomen 
se evidențiază din c© în 
ce mai mult.

— (Sare anume ?
— In ultima vreme, oa

menii se orientează spre

Stadiu întârziat
Acum, la jumătatea lu

nii mai, când majoritatea 
lucrărilor agricole in câmp 
trebuia să fie terminate, 
iată că, din cauza timpu- 
Iul nefavorabil, dar și a 
lipsei mijloacelor tehnice 
și financiare, stadiul aces
tora este mult întârziat. 
Restanțele la arături de
pășesc 15 procente, la er. 
bicidatul grâului — 30 de 
procente, la semănatul po
rumbului — 40 de pro
cente, iar la plantatul car. 
tofilor de toamnă — 15 
procente. De asemenea, 

animale — bovine în spet 
cial — de valoare ridica
tă, adică ce dau producții 
mari de lapte, referindu- 
mă la vaci. Dacă o juninZ 
că, după prima fătare, nu 
dă de la 10 1 de lapte în 
sus, nu o țin. O vând șl 
cumpără — din târguri sau 
de la consăteni — o vacă, 
tot tânără, ce dă lapte 
mult. In aceeași dorință, 
oamenii apelează tot ma) 
mult ia operatorul însă* 
mânțător, întrucât prin 
moaie artificiale se obțin 
produși valoroși. Din pă
cate și aici ne lovim de 
un impediment.

— 6e impediment ?
— Avem doar un singuț 

operator însămânțător, ca
re poate acoperi doar două 
sate — Luncoiu de Jos șl 
Podele. Pentru celelalte 
trei sate — Luncoiu da 
Sus, Stejărel și Dudcști aS 
fi nevoie de încă un ope
ra tor-insămânțăior. ®ameț 
nil din localitățile respeo 
tive solicită asta.

TRAIAN BON DOR

întârzieri se semnalează și 
la însămânțarea plantelor 
furajere.

In această primăvară, a 
marilor încercări, poate, 
cele . mai grele pentru a- 
gricultura românească din 
ultimele -decenii, mai suni 
încă speranțe că, totuși, 
ceva se mai poate face 
pentru ca securitatea ali
mentară a populației să nu 
fie pusă în pericol. Impor. 
tant este, deci, ca toate, 
suprafețele ce trebuie în
sămânțate să nu fie lăsa
te necultivate, /NT.)

Privatizarea in domeniul 
reproducției și selecției a. 
nimalelor constituie o pro
blemă sensibilă și contro
versată, chiar și în rândul 
specialiștilor zootehniști. 
Oricum însă, tranziția 
spre ‘ economia de piață 
impune (asemenea activi
tăților similare prestate în 
țările din Occident), in con
dițiile tăierii subvențiilor 
pentru agricultură (impli
cit pentru zootehnie), in 
țara noastră, trecerea trep. 
tata spre privatizare, aces
ta fiind viitorul. Abordând 
o astfel de problemă în- 
tr.o recentă discuție pur
tată cu dl ing. Niculiță 
Mang, directorul Oficiului 
Județean pentru Repro
ducția și Selecția Anima
lelor, am desprins câteva 
aspecte de interes, atât pen. 
tru salariațli din rețeaua 
proprie, cât și pentru pro
prietarii de animale. Ape
lând: ta o comparație, in. 
terlocutorul spunea că în 
acțiunea de privatizare se 
pornește cu pași mărunți, 
având în vedere starea ac
tuală a producătorului a- 
gricol român, lipsit di po

Primii pași în abordarea privatizării
sibilități financiare, care 
nu ar putea să cumpere 
la prețul real, fără sub
venție, nici semințele de 
calitate oferite de SEM- 
ROM. Așa se pune- proble. 
ma și în cazul sectorului 
de reproducție și selecție 
a animalelor, unde se are 
in vedere că proprietarul 
nu poate suporta integral 
costul prestației, respectiv 
al însâmânțărilor artifi
ciale (să nu mai vorbim și 
de plata pentru sănătatea 
animalelor și tratamente 
sanitar-veterinare), unde se 
includ cheltuielile cu ma. 
nopera, costul materialu
lui seminal, al transpor
tului până la domiciliul 
clientului și alte elemen. 
te ce intră în componența 
prețului.

Având în vedere astfel 
de considerente, începând 
de la 1 mai a.c., OJRSA 
Deva a introdus taxe mo
dice — respectiv de 5000 
lei la prima însămânțare 
șț 2000 lei la repetare, în 

cazul taurinelor, iar la 
scroafe tariful perceput de 
operatorul-însămânțător es. 
te de 7000 lei la prima 
însămânțare șl 3000 lei la 
repetarea acesteia. Din dis
cuție am reținut o pompa.

Discuție cu dl ing. NICULIȚĂ MANG, 
director al ORJSA Deva

rație semnificativă, care 
merită să fie bine cunoscu
tă și înțeleasă. Spre exem
plu, cu referire la costul 
unei operațiuni de insă, 
mânțări artificiale, este de 
amintit că prețul acesteia, 
în echivalent, reprezintă 
nu mai puțin de 100 litri 
lapte in situația țărilor 
occidentale. Evident, nu 
este cazul să facem astfel 
de comparații, ținând sea
ma de nivelul producțiilor 
de lapte (acestea fiind de 
8 000—10 000 l sau chiar 
mai mult de la o vacă), cât 

și de veniturile fermieri
lor, în vreme ce la noi 
sunt situații rare când pro. 
ducția unei vaci trece de 
jumătatea celor amintite, 
iar veniturile crescători
lor români de animale sunt 

departe de cele ale fer
mierilor străini. Sumele 
percepute pentru monta 
artificială în județul nos
tru, se înțelege limpede, 
nu acoperă nici cel puțin 
jumătate din costul mano
perei acțiunii de însămân- 
țări artificiale.

Pentru a mai atenua 
câte ceva din efortul sta. 
tului și a ușura perioada 
tranziției, există și alte 
preocupări pentru a efi- 
cientiza activitatea de 
reproducție și selecție 
a animalelor, bt care 

sens se are în vedere ca 
norma medie la însămân- 
țările artificiale ce revine 
la un operator.însămânță- 
tor să sporească de la 300 
la 400 capete vaci și ju- 
ninci, în același timp re- 
așezându.se și activitatea 
în --ndrul laboratoarelor 
i .cialitate.

dificultate greu de 
depășit cu care se confrun
tă OJRSA o constituie a- 
sigurarea unor fonduri bu
getare necesare cumpără
rii unor reproducători au
torizați, de rasă, în spe
cial de vieri, pentru obți
nerea materialului semi
nal de mare valoare zoo. 
tehnică (având în vedere 
că în prezent circa 25 la 
sută dtn scroafele existen
te în județ se însămânțea
ză artificial). Convinși de 
avantajele acțiunii, proprie, 
tarii de animale apelează 
cu încredere la serviciile 
rețelei OJRSA, iilclusiv în 
cazul speciei ovine, unde 
tendința se deplasează spre 

creșterea ovinelor pentru 
carne. Cu toate că mano
pera și materialul de re
producție sunt mai costi. 
sitoare deocamdată pentru 
această specie, nu s-au in
trodus taxe la monta ar
tificială. în atenție au re
venit și alte aspecte lega
te de disputa existenta 
între OJRSA și unele pri
mării privind dreptul de 
proprietate auspra repro
ducătorilor și taxarea 
montelor naturale, asigu
rarea reproducătorilor a- 
testați, asigurarea furaje
lor necesare pentru aceș
tia și a plății ‘îngrijitori
lor.

Desigur — spunea dl 
Mang — în abordarea pri
vatizării este nevoie de a 
schimbare reală a menta
lității salariaților din re. 
țeaua noastră, in mod 
deosebit a operatorilor în. 
sămânțători, cât și a pro
prietarilor de animale, prin 
eforturi conjugate fiind 
posibil progresul genetio 
și al zootehniei județului 
nostru in ansamblul său.

NICOLAE rlRCOB
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Găminul-spital Brănișca 
— azi Centrul de Recu- 
.perare și Integrare Socio- 
i Profesională (C.R.I.S.P.) — 
a fost nu o dată prezent 
In ziarul nostru. După 1990 

1 s-a vorbit mai ales despre 
! transformările materiale 
suferite de acest așeză- 

• mânt. Și ele merită amur 
tite întrucât pavilionul 1, 
recent refăcut, oferă bol
navilor posibilități tera
peutice deosebite. Iar pa- 

I vilionul nou, în construc
ție. va avea dotări pentru 
asistați In conformitate cu 
rele mai moderne proiec
te occidentale. După ter
minarea acestuia atenția 

| ae va îndrepta asupra cas- 
| telului, pavilionul cu cei 

mai «nulți asistați, și a bi- 
: seric uței, cărora li se v3 

reda înfățișarea inițială, 
i Atunci acest pavilion nu 

va mai adăposti asistați, 
ini bibliotecă, o sală de 
lectură, de muzeu ș.a. In 
lucru este în prezent și 
o magazie alăturată blo
cului alimentar.

Despre dotările prezen
te și viitoare s-ar mai pu
tea spune multe. Ele do- 
Ivectesc spiritul gospodă- 

I resc al personalului, in

C.R.LS.P. BRĂNIȘCA

Schimbări mari mai ales 
în plan terapeutic

special al directorului că
minului, dl Constantin 
Ioniță. Dar poate e mal 
bine să insistăm asupra 
unul aspect mai puțin cu
noscut Este vorba despre 
ansamblul de programe 
de recuperare, desfășura
te în acest așezământ, de
spre care am primit rela
ții de la dna Doina Nele- 
ga Florea, inspector șef 
al Inspectoratului Terito
rial de Stat pentru Han
dicapați Hunedoara — De
va. La Brânișca este uti
lizată terapia spirituală 
(rugăciunea la fiecare ma
să, slujbe religioase la 
care asistați! participă, ori 
le ascultă la casetă, mas- 
lu). Se remarcă implica
rea din acest punct de ve
dere a bisericilor în toa
te centrele de acest tip. 
Alte modalități de recu
perare folosite sunt: me- 
loterapia (prin casete cu 
muzică terapeutică); art 
terapia (pictură, grafică. 

acuarelă); ergoterapie (an
trenarea în confecționarea 
de cruci șl coroane pen
tru cimitirul propriu); te
rapia de grup. .Asistați! 
mai pot fi văzuți împle
tind, croșetând, tricotând 
sau înșirând mărgele. O dată 
cu încălzirea vremii lu
crează la grădină, se o- 
cupă de animale mid. Se 
va încerca șl terapia pen
tru neuropsihlcl cu ajuto
rul cailor.

Programe de compensa
re șl de formarea unei a- 
titudlni și gândiri poziti
ve, de echilibrare psihi
că se realizează de către 
psihologul căminului, dna 
Amalia Cazan. Dar nu nu
mai cei 85 de asistați, cl 
șl personalul este supus 
acestor transformări pozi
tive. Se reiau fa acest 
sens programe de formare 
pentru fiecare categorie 
de personal pe probleme 
fundamentale ale relației 
cu asistatul, ale tehnicilor 

ergonomice.
In acest an «Z3.R.T.S.P. 

Brănișca va găzdui un a- 
te’ier de lucru la care vor 
participa cămine din zo
na Ardealului. Se dorește 
aflarea felului cum lucrea
ză alții și expunerea pro
priilor programe. Va fi 
prezentat șl filmul didac
tic, realizat de inspector 
rat, referitor Ia tehnicile 
de lucru specifice activi
tății din centrele de re
cuperare cămine-spitaL Se 
va insista, de asemenea, 
pe constituirea unei rețele 
de suport pentru aceste 
cămine, care să Includă 
toți factorii ce pot avea 
o influență favorabilă a- 
supra socialului (agenți e- 
conomicl. reprezentanți din 
Justiție, presă ș.a.), care 
să mediatizeze șl să sus
țină asțiunea de volunta
riat. Acest an va fi greu 
atât din punct de vedere , 
financiar (datorită Inves
tiției fa derulare), cât șl | 
fa ceea ce privește acti
vitatea eu omul, care es* 
te anevoioasă, chiar epu
izantă, asistați! fiind bol- 
navi, muiți imobilizați Ia 
pat.

VIORICA ROMAN

£3
CUVÂNTULUI LIBER

EMISIUNILE RADIO BRUIATE
Am găsit de multe ori 

fa acest ziar preocuparea 
redacției de a rezolva pro
blemele sesizate de către 
cititori șl de aceea vă 
scriu sperând că veți face 
ceva șl pentru noi. Mă 
adresez dv. în numele mai 
multor ascultători al emi
siunilor radiofonice. Pro
gramul Radio Actualități 
nu se poate recepționa 
multe ore din zi și noapte 
din cauza unui bruiaj 
foarte puternic care apa
re ta jurid orei 7 dimi
neața șl, cu unele între
ruperi, continuă și noap
tea, astfel că de cele 
mai multe ori nu se pot 
recepționa știrile de ia 
ora 22.00. Mai muiți lo
catari, ascultători al e- 
misiunilor radio, au spus 
că nu pot asculta emi
siunile din acest motiv.

Personal am Încercat de 
mai multe ori să iau le
gătura cu cei care am 

bănuit că ne.ar putea a 
juta. Am aflat că ur 
domn Mara ar avea ui 
aparat de detectare a 
sursei bruiajului, dar 
n-am reușit să-l contac. 
tez telefonic.

M. am adresat șl O.J.P.G 
dar ml s-a spus că nu s< 
ocupă cu așa ceva.

Nu știm dacă acest bru 
laj este recepționat șl î< 
alte zone ale orașului. S. 
fie de la antena de p< 
Cozia 7 (FLOREA u’lGO 
IANU. pensionar, Deva 
str. Bej an. .bl. 67, ap. 4).

N. N. Ajutorul pe care- 
sperați de la noi este a 
cela de a publica seri, 
soarea dv. Poate că îi 
acest mod se va găsi ci 
neva să vă ajute In sensu 
de a anihila total ace 
zgomot care face impo 
sibilă ascultarea emisiu 
nilor radio care vă Inte
resează.

STAREA MEDIULUI
5

în urma analizelor efectuate în județul Hune ț 
dpara privind calitatea factorilor de mediu în peri- Ș 
oada 28 aprilie — 4 mai, au rezultat următoarele: j

— Poluanții gazoși (dioxid de azot, dioxid de!" 
sulf, amoniac și fenoli) au avut valori medii și ma- 4

La noua biserică din 
Șoimuș se lucrează ia fi-* 
nalizarea lucrărilor exte
rioare.

ROM TELECOM R. A, - Hunedoara propune

oxllX, CtrilUHldL fjl Xt-ilUJ.!/ ci LI ii'vClt VdlULj IHUUil Qj lllcL" "| 

! ime care s-au încadrat în limitele admise. Va’orile !; 
maxime au fost înregistrate în ziua de 2 mai în zona J■ 
Hunedoara pentru dioxidul de azot și în zona Gă-j! 
lan la dioxidul de sulf ; p

— Pulberile în suspensie au prezentat pentru I 
perioada amintită valori medii și maxime care s-auJ, 
încadrat în limita admisă la toate punctele de con-!; 
trol. Valoarea maximă la acest indicator s-a înregis-J« 
trat în zona Hunedoara, în zilele de 29 aprilie și 2 ’! 
mai;

— Pulberile sedimentabile prezintă depășirea li
mitei admise doar în zona Teliuc de 6,1 ori .

— Valorile radioactivității beta globale și ale do- 
zei gama absorbite au fost în limitele de variație ale •! 
fondului natural pentru factorii de mediu analizați;!1

— Materiile în suspensie pe râul Jiu, provenite!1

I

î:
I

Foto: ANTON SOCAC!
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I 
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„Cartea de telefon" informatizată 
îs cadrul unui program 

de prezentare promoțio- 
nală desfășurat în cursul 
acestei săptămâni la se
diul Direcției de Teleco
municații Hunedoara — 
Deva, a fost lansat ..Anu
arul telefonic al Județului 
Hunedoara". Lucrarea ce 
reprezintă o materializare 
a peste 10 luni de mun
că și mai mult de 1200 
de ore de teste și probe 
a fost prezentată în două 
versiuni, ambele constru
ite de softiști hunedoreni. 
Produsul informatic, dis
punând, în ambele varian
te, de o interfață deosebit 
de atrăgătoare, servește, 
prin facilitățile oferite, 
obținerii unor informații 
specifice, acordându-i-se 
și în acest domeniu locul 
cuvenit informaticii. Func
ția principală a acestui 
produs informatic este 
cea de căutare a abona- 
ților. Programul a fost 
înzestrat cu trei metode 
flexibile de căutare, com
plementare. care, împre
ună, asigură o rată ri
dicată de succes fără di
minuarea vit°zei de cău
tare, . Există, astfel, că-

utarea exactă, folosită a- 
tunci când se cunoaște 
exact numele persoanei 
sau societății comerciale, 
căutarea cu potrivire la 
început, folosită când se 
cunoaște doar numele 
persoanei sau doar pri
mele litere și, in fine, 
căutare subșir, metodă 
mal lentă dar care oferă 
posibilitatea de a găsi 
persoana cunoscându-i 
doar prenumele. Toate a- 
ceste metode de căutare 
sunt active pe câmpurile 
de căutare Nume, Adresă 
sau Nr. Telefon. Progra
mul permite modificarea 
înregistrărilor, operarea 
cu modemul, dispunând 
de un help (program de 
ajutor) bine implemen
tat, de o bibliotecă de in
formații utile bogată, pre
cum și de o hartă a ju
dețului, . sensibilă la se
lecțiile operatorului, prin 
care se poate selecta lo
calitatea unde se dorește 
căutarea unui anumit a- 
bonat. Produsul prezintă, 
de asemenea. un înalt 
grad de securitate. for
matul bazelor de date 
împiedicând vizualizarea

lor prin metode obișnuite. 
De asemenea, din progra
mare, i s~a asigurat pro
dusului o protecție la co
piere, el neputând fi por~ 
tat de pe un sistem pe 
altul. Anuarul telefonic 
funcționează ca o inter
față grafică Windows, 
fiind adaptat oricărei va
riante de Windows, di
mensiunea lui fiind, tot
odată, deosebit de eco
nomică — aprox. 6Mb la 
58000 înregistrări.

In cadrul aceleiași pre
zentări s-a prezentat un 
material legat de Servt- 
ciile cu valoare adăugată 
care se pot face pe liniile 
telefonice ale Rom Te
lecom R.A. (horoscop, ero
tic. matrimoniale. Jocuri 
etc.), arătându-se și fUier' 
prin care întreprinzăta 
pot ajunge furnizori u. 
unor astfel de servicii. In 
prezent in România ope
rează 6 furnizori de ser
vicii cu valoare adăugată. 
De asemenea, s~au pre
zentat unele aspecte re
feritoare la noua tehno
logie de telefonie mobilă 
GSM, care începând de 
luna viitoare va fi ope
rațională și la Deva. (A.S.)

—— maici jue in suspensie pe mui jiu, provenite 
îndeosebi de la unitățile de prelucrare a cărbunelui J! 
prin evacuarea de ape uzate, incomplet epurate, au ■1 
avut pentru această perioadă o valoare medie de 174,6! 
mg/1 șl o valoare maximă de 451,0 mg/1. Față de pe-;; 
rioada anterioară rezultă o reducere de 82,5 la su+ă'j 
pentru valoarea medie și de 80,3 pentru valoarea ma-!' 
ximă. Valorile deosebit de mici la acest indicator se1! 
datorează șl debitului mare de diluție pe râul Jiu. ■ [ 
Pentru neîncadrarea în limitele admise la indicata-^ 
rii prevăzuți de calitate a apelor uzate, R.A. Românei; 
— EjGA. Tg. Jiu a aplicat penalități de peste 5 mi-J 
lioane de lei unor unități de extracție și prelucrare 5 
a cărbunelui.

AGENȚIA DE PROTECȚIE 
A MEDIULUI DEVA i

........... .. • • •
»••••*•*• *•*•*•*•*«* •

[aflăm delă poliție jf) Punct
ULTIMUL PESCUIT

O întâmplare tragică s-a 
petrecut luni 4 mai ax:. în 
satul Tîmava de Criș, din 
comuna Vața. Un tânăr de 
numai 20 de ani — Ghiță 
Lucian Drăgan a plecat la 
pescuit pe pârâul Tîrnava. 
Nu cu undița; cu electrozi 
și cabluri electrice. A fost 
ultimul 
trocutat, 
șocului 
imensă 
rabilă în familie, tristețe 
mare în sat.

lui pescuit. Elec* 
a decedat în urma 
electric. Durere 
și pierdere irepa.

FĂTUL din subsol

în seara aceleiași zile de 
4 mai, pe la ora 23, Po* 
liția municipiului Deva a 
fost alertată telefonic asu
pra unui fapt deosebit. în 
subsolul tehnic al blocului

A, de pe strada Eminescu, 
a fost abandonat un nou* 
născut. Polițiștii l-au găsit 
într-un coș din material 
textil și l-au transportat 
imediat la spital. Micuțul 
avea vârsta de 2—3 luni 
și 4 kg. Starea clinică bună.

La fața locului s-a mal 
găsit o plasă cu scutece 
precum și un buletin de 
identitate pe numele Egri 
Narghita Lăcrămioara, de 
23 de ani, născută în Deva, 
domiciliată în Muncelu 
Mic. S-a mai găsit certifi
catul de naștere al copi
lului pe numele Egri Ma
rius Constantin.

Cercetările continuă pen
tru clarificarea împrejură
rilor în care a fost abando
nat copilul.

Rubrică realizată 
de ION CIOCLEI 

Cu sprijinul IPJ Hunedoara

farmaceutic
veterinar

Venind în sprijinul cres
cătorilor de animale din 
zonă, dl dr. loan Susan 
ne-a informat că a fost 
deschis un punct farmaceu
tic veterinar in Geoagiu, 
pe str. Calea Romanilor, 
numit „Aldo Zoo Farm", 
unde cei interesați găseso 
la orice oră din zi și din 
noapte la cele mal mici 
prețuri un bogat sortiment 
de medicamente și produ
se biologice de uz veteri
nar, hrană șl accesorii pen
tru animale, aditivi fura
jeri și nutrețuri medica
mentoase, provenite 
producție, internă șl

din 
din

MU

Import. Alegând produsei 
oferite de Aldo Zoo Fam 
cei ce apelează la servici 
le firmei amintite ale 
sănătatea animalelor. (N.®

Receptare
KI-a bucurat să constc 

că notele critice șl apelu 
rile făcute au fost recep 
tate de către Primăria di 
Turdaș, privind amelior; 
rea stării pășunii din zon 
gării din localitate. Pri 
acțiunile întreprinse s 
poate vedea că s-a dat 
nouă față pajiștilor, chie 
și numai prin lucrări sin 
ple de curățare și distruge 
re a mușuroaielor și a ve 
getației nefolositoare. E: 
te un semn că atunci cân 
se vrea, se poate realiz 
ceva ta folosul crescător 
lor de animate din aon< 
(N.®.)
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COMAT S.A. SATU MARE
Gif Magnolia ni 51 3 900 - S«tu M*r« - Ho<nini.
Tai.; 06 1 -74 1 750. Ian O« 17 • 1 ■ 5 0 1 a la ■ 30244

Un Nume, 0 Sansa, 0 Ofertă Extraordinară
♦ diluam universal (import Italia) ’
♦ aracet (import Italia)
♦ vopsele tipizate pentru once corxj ;u

MATCH MAKER (ICI Anglia)
♦ sulfat de cupru
♦ cărămizi sticia (Nevada)
♦ compresoare s> mimcompresoa'e (import Italia)

• compresoare 246 I /min (m=100 I) 1 031,2 DMAiuC 
«compresoare i57 I /mm (m=50 I) • 485 ) DMAxic
• compresoare 157 I/mm (m«24 l) , 4tg.2DMAxic
• mimcompresoare auto (12.V, 17 atm.) 58 68 DMAxrC

♦ lub liexibii
♦ pompe stropit (import Italia) 18'

12'
4 pistoale pulverizare vopsele (.itaha)
♦ pistoale aer cu manometru (Italia)
♦ pubele 120 1 (import Ungaria)

2.52 DM/1
3.87 DMAg

. 1773 DMAg
• 2 04 DM/buC

5 
L

o

• 8.93 DMtouc
• 88 15 DM/bug 
•83 26 JH/buc

75 DMAjuc 
24 5 DMAjuc

• 65 4 DMAx
Preturile includ TVA plau M l»c« in l*r le cursul zitei

Pentru comenzi și relații »•* departament Ritiu Teotil

PAGINI 
NAȚIONALE

I 

% 
I 

4 
I 

4 
I 

4

CONSILIER OBIECTIV ȘI DE ÎNCREDERE |
ÎN DESCOPERIREA DE NOI 

OPORTUNITĂȚI ÎN AFACERI

Tn toate județele țării este în plină 
fășurare acțiunea de înscriere în ediția 
a catalogului „PAGINI NAȚIONALE*4 
mai completă și actuală imagine asupra 
cerilor din România.

Editat în condiții 'grafice deosebite, difu* 
zat în țară și în întreaga lume, catalogul a 
devenit, de a lungul celor 5 ediții, un indis
pensabil instrument de lucru pentru toți a* 
genții economici, unitățile administrative, in" 
stituțiile de învățământ, cultură și sănătate.

El permite alegerea cu ușurință a furni" 
zorilor, clienților sau colaboratorilor, care răs" 
pund cel mai bine intereselor dumneavoastră, 
dar și posibilitatea contactării de către poten
țialii parteneri de afaceri din țară și străină" 
tate

Solicitați înscrierea în ediția ’98 a cata* 
logului „PAGINI NAȚIONALE*4 prin adresă 
scrisă, fax sau telefonic la sediul nostru 
județean ROMPRES — PAGINI NAȚIONA 
LE din Deva, Hotel Decebal, camera 12, 
fon și fax 213500.

Costul înscrierii este în funcție de 
țiul tipografic solicitat, editorii aplicând 
stanțiale reduceri pentru continuitate și 
litate.

Tariful minim este de 99 000 lei, el in" 
cluzând și obținerea unui exemplar după 
apariție.

des" 
1998 
cea 

afa*

tele*

spa* 
sub* 
fide*

I 
I 
I

S.C. SIND ROMANIA SRL

— AGENȚIA DEVA

Organizează in data de 28 mai 1997

I pentru vânzarea unui autobuz RDT — 112,1 
! tip turist. {
B Vizionarea se poate face zilnic la sediul ! 
■ agenției din Deva, str. Mihail Kogălniceanu, | 
jnr. 4 (Casa sindicatelor). |

I Pentru informații, doritorii se pot adresa I 
la telefoanele : 211662 si 217793. â|
ITaxa de participare Ia licitație este de | 

50 000 lei și garanție 10 la sută din valoarea ■ 
Ide pornire a licitației. o1 I

I 
I 
I 
I 
I 
I 

<5361)1 

--- 1
Vinde la licitație publică, ce va avea loc, 

data de 19. 05- 1997, ora 12, în Deva, str. | 
Eminescu, nr. 63—65:
— autoizotermă 8 tone, an fabricație 1993; J 
— AR O 320 Diesel, an fabricație 1994. J 
Informații suplimentare la tel. 054/211853. |

I

I 
I 
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I ■

în 
M.

05.
nr.

CURSURI PFNTRU
ADULȚI ȘI COPII

— inițiere în utilizarea calculatoarelor P.C.
— grupă pentru avansați în utilizarea P.C.
— secretariat computerizat
— contabilitate computerizată
Înscrieri: tel. 231951, 625110.

I

! Consiliul de administrație 
; al Societății Comerciale 
| Sarmismob S.A. DEVA 
I CONVOACĂ

adunarea generală extraordinară a acționa
rilor la data de 15. 05. 1997. ora 10, la sediul 
societății, pentru toți acționarii înregistrați în 
Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 30. 
04. 1997.
ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE : î

1. Informare pe bază de bilanț asupra re- I 
zultatelor economico-financiare pe anul 1996. A

2. Modificarea statutului societății.
3. Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 

1997.
4. Diverse.
In cazul în care la prima convocare nu vor 

fi îndeplinite prevederile legale, adunarea ge
nerală se va reprograma în același Ioc pe data 
de 30. 05. 1997, ora 10.

Informații suplimentare la S C. Sarmismob 
S.A. Deva din str. C.A. Rosetti, nr. 8, nr. tel. 
054-227886.

Așteptăm să ne contactați la tel. 054-227901, 
227886 și fax 054-227948.

„CREDIT BANK4* DEVA

„CREDIT BANK44 DEVA

Vinde la licitație publică, în data de 21. 
1997, ora 10, în Deva, str. Aurel Vlaicu, 
25 :
— izotermă 10 t, an fabricație 1991;
— autofurgon, an fabricație 1994;
— agregate frigorifice.
Informații suplimentare la tel. 054/211853.

DORIȚI SĂ PRODUCEȚI O 
ÎNGHEȚATĂ 

ADEVĂRATĂ?

4
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? POST S.A. i

Sucursala Județeană.Hunedoara j
4

Vinde la licitație publică Ferma zooteh- I 
nică din Hărău. .

Preț de pornire : 400 milioane lei.
Licitația are loc în data de 16. 05. 1997, | 

ora 10, la sediul Judecătoriei Deva — birou 
executori judecătorești.

Relații la telefon — 054/219591.

vă oferă:
Gamă completă de concentrate de înghețata 
(20 sortimente), alte accesorii pt. înghețată 
CONCENTRATELE “COBRA" au următoarele avantaje:
• compatibilitate cu toate tipurile de mașini de 
produs înghețată
• nu necesită folosirea aditivilor suplimentari COLCO. .)
• grad foarte ridicat de concentrație

CĂUTĂM DISTRIBUITORI 
ÎN TOATĂ ȚARA 

Șl STRĂINĂTATE!

-

10, 
de

I

S.C. INFOMIN S.A. DEVA 
str. 22 Decembrie, 37/A, 
telefoane 213915, 214718

Organizează in data de 23 mai 
licitație privind vânzarea unei 

climatizare.

ora

4

I
4

I
4

I
4
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I
4

I
4

1997, 
instalații

(5360) |

| MQDEX*
j CEL MAI MARE DISTRIBUITOR DIN ȚARA, 
) CU CELE MAI BUNE PREȚURI
| ■ Doriți IMBRACAMINTE SORTATA intr-o 
) gamă diversificată 7
\ B Aveți nevoie de LAVETE DIN BUM BAG 
ț pentru atelierul dumneavoastră 7
Ă ■ Doriți ÎMBRĂCĂMINTE BAI OTATA de 

cea mai bună calitate 7

TOATE LA CELE MAI BUNE PREȚURII

SUNATI-NE ACUM LA TEL.: 018 —
623482 sau 064 — 193493.

Pentru clienții noștri fideli reduceri până 
la 12 Ia sută!

Depozit: sat. Vlaha, jud. Cluj.
Orar: Zilnic 08—20; sâmbătă 08—16.

ț FILIALA DE TRANSPORT Șl DISTRIBUȚIE 
A ENERGIEI ELECTRICE DEVA

Vinde Ia licitație publică ARO 10 cu nr. 
circulație HD — 36 — FRE și ansamble și 

' subansamble rezultate din dezmembrarea 
ț AUTOLABORATOR DACIA 1304 cu nr. cir- 
\ culație 31 — HD — 2971.

Lista aprobată este afișată la sediul filialei 
str. George Enescu nr. 39.

Licitația va avea loc la sediul filialei in

1

j
( din Deva

\ data de 27 MAI 1997, ora 11.
înscrierea pentru participarea la licitație, 

\ precum și depunerea anticipației sc pot face 
\ până în ziua licitației propriu-zise, ora 9.

Relații suplimentare la telefon :213685.ț 
î 
î 
ț
*

SERV 1CTI IN DISPENSA BILE
PENTRU POPULAȚIE J

toate librăriile din județ se gâsește- 
i „PAGINI NAȚIONALE" 

pe 
a" 

i dresa și numărul de telefon ale serviciilor in" 
______ 1 ~ _________

în numim
I spre vânzare, broșura 
' PLUS**, care cuprinde, la nivel național 
ț județe si pe fiecare localitate, denumirea, 
ț ’ . ’ ' ‘ ‘ ’
t dispensabile populației: notari publici, avo 
i câți, medici pe specialități, farmacii, hoteluri, 
' restaurante, agenții de voiaj, agenții de trans'^ 
' port aerian, valori mobiliare. |

Costul unui exemplar este de 5 500 lei.
< J

Str. MĂMULARI nr,4 București; 
Tel/Fax: 312 42 73; 312 53 16; 615 89 90; 312 19 57;
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CUVÂNTUL LIBER J

DEZINTERES AL 
ACȚIONARILOR

Convocată pentru mier
curi, 14 mai a.c., Aduna
rea generală a acționari
lor de la SC. Ardealul 
S.A. Deva s-a soldat 
cu un eșec total. Din to
talul de 476 de acționari, 
au fost prezinți la ședin
ță doar 11. număr ce re

prezintă 1,52 la sută din 
totalul capitalului social. 
Adunarea generală a ac
ționarilor fiind departe de 
prevederile legale a fost 
amânată pentru data de 
29 mai a.c., ora 9.

Slaba prezență a acțio
narilor confirmă o data 
în plus dezinteresul aces
tora pentru societățile un
de au subscris. (G.P.).

VAN/.Aitl —
, CUMPĂRĂRI

• Vând complex comer
cial amenajat. 62 mp pen
tru diferite activități te
lefon 627524. (0184604)

• Vând apartament 2 
eamere în centru, etaj I, 
cu telefon parchet, mo
bilat (ncmobilat), telefon 
730093, Călan. (0184647)

• Vând garsonieră Vața 
de Jos, 10 milioane, ne
gociabil. Tei. 137.

(4098)
• Vând autocamion IFA, 

Diesel. 5 tone, 1987, ne
gociabil. tel. 230828. (5155)

• Vând urgent aparta
ment două camere, cără
midă, multiple îmbunătă
țiri, etaj 2, oreț avanta
jos. Informații tel. 613790, 
orele 16—21. (5180)

■ Vând Fiat llitmo Die
sel. consum mic, motor 
Dacia 1310, pornit, tel. 
22519-4. (5185)

• Cumpăr teren arabil
in satul Batiz (Luncă), tel. 
223377. sau 730170. (5187)

• Vând apartament două 
cana re, decomandate, etaj 
•3, zonă centrală, telefon 
611049. intre orele 16—22.

(5188)
• Vând urgent gabsonie-

i a (două camere). Deva, 
Dacia, I>1 1. sc. 1, etaj 3,
ap. 20 (5176)

• Vând urgent dubă Ci
troen 25 Diesel, înma
triculata. preț foarte con
venabil. Simeria, informa-

, ții tel t»i0606. între orele 
17—->1 (5191)
• Vând camion IFA W 

50, In tone, 1986, înma
triculai în 1996, necircu
lat în țară, plus piese noi

, de -.chimb. 15 000 DM, tel. 
216.11* 211921. (5356)

• \ and grădină, 800
mp, proiect complex co- 
tnerci l și construcție în
cepută (fundație, pivniță), 
Gura . Iluzii, Brad, telefon 
651583. fllisu. (5170)

• Vând grădină, 2100
mp, sir Eroilor, Brad, tel. 
651383 -ftusu. (5170)

• Vând societate comer

cială, anul 1993, tel. '223.792, 
între 10—21. (5188)

■ Vând avantajos cazan 
țuică, 100 1, corn. Bătrâ
na, nr. 53, tel. 623279.

(5189)
• Vând apartament două

camere, ultracentral .și 10 
familii de albine, telefon 
216088. (5197)

• Cumpăr WINDSURF, 
vând motor barcă. Tel. 
614671, după ora 22.

(5208)
•Vând . casă în Căstău, 

nr. 144. Informații Orăș- 
tie, tel. 647018. (4325)

• Vând făină albă șl
lărâțe la moară la Șibot 
și macin cu 100 lei/kg. 
Vând motor 15 kWh, nou, 
tel. 813385. (4327)

• Vând mașină înghe
țată, 3 capete, remorcă 
auto, după ARO, neînma- 
triculată, tel. 642760.

(4328)
• Vând Dacia 1410, ava

riată, neînmatriculată, preț 
2 milioane, Orăștie, Cloș
ca, nr. 21. (4329)

• Vând utilaje agrico
le, stare bună de functio
narc, tel. 655013. < (4101)

• Vând loc casă, cu fun
dație, plus materiale con
strucție, Tote.ști 110, tel, 
770984. (9344)

• Vând urgent aparta
ment 2 camere, cu îmbu
nătățiri, parter, cu balcon, 
cu vedere spre bdul Tra
ian, bloc Ul/35. Infor
mații tel. 713615. (1929)

• Cumpăr chiulasă 
Ford Escort 1650, vând O- 
pel Record, E 1800. noîn- 
matriculat. 1400 DM, ne
gociabil. Tel. 711273.

(4244)
• Vând urgent mobilă,

convenabil. Relații tel 
620133. orele 20 21.

(5368)

DIVERSE

• Directorul S.G. IIERBA 
S.A. convoacă ADUNA
REA GENERAI A A AC
ȚIONARILOR la 21. 05. 
1997, ora 9, la sediul so
cietății. Dacă la prima con

vocare nu se îndeplinesc 
condițiile de validare, adu
narea se va ține în data 
de 4. 06. 1997.

(9582)
• S.G. Gorvinul Hune

doara organizează licita
ție în 20 mai 1997, ora 10, 
la sediul clubului, privind 
valorificarea zonei verzi 
din incintei stadionului. 
Tel. 714906.

■ S.G. FORICON S.A, 
DEVA anunță intenția de 
autorizare din punct de 
vedere al mediului, pentru 
sediu și complexul comer
cial din str. Dorobanților 
nr. 28, Deva. Sesizări și 
reclamați! la A.P.M. Deva, 
în termen de 20 zile de la 
publicarea anunțului.

(5186) 
V's.S? SINTOR^A?' 

ORADEA, șos. Borșu
lui, nr. 35, jud. Bihor, 
cod 3700, tel. 059/ 
163872, 163873, 165953’, 
fax 059/470003. La so- 
licitarea telefonică 
sau prin fax, societa
tea noastră vă trimi
te GRATUIT un cata
log de produse. Vă 
așteptăm și sperăm ca 
împreună să facem o 
afacere bună. (5175)

• CENTRUL DE 
CONSULTANȚA ÎN 
AFACERI, Deva, Piața 
Unirii, nr. 10, vinde 
prin licitație, în da
ta de 21.05.1997 ARO 
10. Informații, 215200. 

(5179)
• S.G. Gip Audio Video' 

Film SRL anunță majo
rarea tarifelor. (9595)

ÎNCHIRIERI
• Ofer spre închiriere

spații comerciale, teren cil 
livadă, în arendă, Deva, 
tel. 614348. (5182)

• închiriez rochii pen
tru mirese, modele deose
bite și accesorii. Orăștie, 
Primăverii, 19. (4313)

SCHIMBURI
DE LOCUINȚE

• Schimb apartament do
uă camere, decomandate, 
etaj 1, Bejan, amenajat ex
cepțional, cu apartament 
Dacia, Gojdu. Ofer 5 mi
lioane diferență de zonă. 
Tel. 221030. (5203)

COMEMORĂRI
VIOREL,

• Astăzi, în loc de La
mulți ani, îți spunem 
Dormi în pace I Soția, fiul, 
nora, nepoata, frații și 
nepoții. . (9591)

• Gu sufletele nemângâ
iate, soția Maria, copiii, 
nepoții. anunță că an tre- 
ctlt șase luni de când iu
bitul nostru soț, tată, bu
nic
. BOTESCU AUREL 

ne-a părăsit pentru totdea
una, lăsând un gol în su
fletele noastre.

Comemorarea va avea loc 
sâmbătă 17 mai, ora 12, 
Ia cimitirul Beja'n (Deva). 
Nu te vom uita niciodată!

(0184611)

DECESE

• Familia mulțumește 
acelora care, cu ajutorul, 
prezența sau gândul, au 
condus-o pe ultimul drum 
Pe

VALERIA ȘUKGAN
(52024

• Familia Gelnicu este 
alături de Rafaela și Lau
ra la moartea fulgerătoa
re a celui care a fost

TICA MORARIU
Dumnezeu să-l odihneas

că. (4247)

YELLOW CfiB
TAXIURILE 
GALBENE 

CU CELE MAI MICI TARIFE 
24 de ore din 24,

la dispoziția dumneavoastră'!

RfiPID - IEFTIN - COMOD
Taxarea se face din momentul 

preluării clientului
TOTUL LA 
TELEFON
953

DEVA Str.
M Eminescu.hr.2
Telefon. 616663

d
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| 1 psisteni social t superioare
| l'azuic medii |
1 Îngrijitor 1 medii a
1 1 Infirmier 1 medii și cruce roșie 1
, Muncit, calif, (electr.) i specialitate |

| Concursul va avea loc iu data de 29 mai, la sediul unității.
| Informații suplimentare 1 a sediul . unității sau tel. nr. 6665X2, p.an.i l.i or.i|
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\\blicitate în ziarul nostru, apelând la agen
țiile publicitare dini

!' • DEVA — Ia SEDIUL REDACȚIEI
• din str. 1 Decembrie, nr. 35 (in clădirea 
j Tribunalului județean); — la chioșcul din 

;! CENTRUL MUNICIPIULUI, lângă maga
zinul „Comtim" ; — la chioșcul din CAR- 
■ÎTIERUL MICRO 15 (stația de autobuz 
;j „Orizont");

J • HUNEDOARA, pe bdul Dacia {tel. 
1716926).

• BRAD, strada Republicii {tel. 
650968), la sediul S.G. ^MERCUR";

• ORĂȘTIE, la chioșcul de lângă ma
gazinul „PaUa".

• HAȚEG, pe str. Progresului, nr; 1 
(în spațiul secției foto). Telefoane ! 770367, 

J 770735.
Agențiile ziarului nostru asigură, la 

îjtaxe rezonabile, publicarea cu maxim 
•i promptitudine a tuturor anunțurilor de 
’.•mică șl mare publicitate;

AGENȚIILE DE PUBLICITATE 
„CUVÂNTUL LIBER"

Pentru a economisi timp și bani pw 
teți publica anunțuri de mică și mare pu-

I

■
I

Kil ■ I ■ IAbonament la ziarul 
„CUVÂNTUL UBtr

:■
:•

! _ „Cuvântul liber” este cotidianul cel mai 
î apropiat de dumneavoastră.
! Abonamentul rămâne în continuare calea 
Icea mai avantajoasă de procurare a ziarului.

J COSTUL UNUI ABONAMENT LA ZIA- 
■;RUL „CUVÂNTUL LIBER" ESTE DE 5 000 
;DE LEI/LUNA plus taxele poștale. 
! Avantajul abonamentuli 1 este 
>de 11 exemplare primite gratuit 
■față de cumpărarea cu bucata.
• NU UITA TI î REÎNNC’TIVA 
._________ __  „CUVÂNTUL LIBER",
cdacă nu aveți abonament, solicitați 
Crilor poștali să vă facă.
î FOARTE IMPORTANT I Abonamentele % 
Sse fao la ghișeele oficiilor poștale din județ șij 
rla factorii poștali — numai ca bani în name- < 
s rar —, iar Ia RODDPET Deva — prin vira- f 
! ment. Relații Ia telefon 21 30 07, 5
E RĂMÂNEȚI CU NOIÎ ?

a

I

■

■

I

a

Smentul la

evident, 
pe Iun*

ABONA- •:
Iar> 

facto-J

■
SOCIETATEA COMERCIALA „CORVINTBANS" S.A.

HUNEDOARA, str. Stufit, nr. 2, vinde la licitație în fiecare joi a săptă- |
mânii la ora 10, următoarele mijloace de transport auto:

Autocamion Saviem R 8135 __ i buc.
Autocamion Saviem basc. R 8135

I BD 7 — 4 buc.i Autocamion Saviem R 8135 FM1I 2 buc.
1 — Autofurgon comerț R 8135 F 11 buc.

Autoizotermă R 8135 F 1 buc.
— Autotractor R 10215 FS * 4 buc.1 Autotractor R 12215 FS 1 buc.

< — Remorcă basc. Q RB 5 A 1 buc.
Remorcă 7 tone 2 RPF 7 8 buc.

1 - Remorcă furgon simplă «V 5 buc.
l - Remorcă furgon izotermă 9 buc.
l - Semiremorcă 10 ATM 8—16 tone 1 buc.

- Semiremorcă furgon frigorifică, 16 3 buc.
î tone

Semiremorcă port-container ASV — 4 buc,
L1 — Semiremorcă SIH’ 10 — io tone —i 1 buc,
i
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