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N i c o l a e  l o r g a  în  c o n ş t i i n ţ a  n e a m u l u i
v
, Nicolae lorga, acest fo- 
) car de. lumină şi de căl

ii’ dură pentru întreg nea- 
i mul românesc, s-ă născut 

la & iunie 787?, în Boto
şani. Inteligenţă vie; ju
decată pătrunzătoare, me
morie ă la Seneca, senti
mente alese, iată darurile 
de căpetenie, cu care a 
fost înzestrat cel care a- 
vea să devină una dintre 
personalităţile marcante 
pe care le-a dat poporul 
nostru.

Dacă am vorbi numai 
despre opera sa istorică, 
cu car.e a revoluţionat 
istoriografia noastră, pri 
dacă am vorbi numai de
spre, opera lut literară, cu 
care a descoperit pămân
turi noi, ori dacă am 
vorbi numai despre  ̂acti
vitatea lui politică, cu 
care ă participat la dez
voltarea neamului nostru 
în primele decenii ale 
secolului XX, am face o

greşeală. Şi am face a- 
ceeaşi greşeală dacă am 
vorbi chiar despre toate 
laolaltă. ' Nicolae lorga 
este mai mult chiar decît 
numai un „scriitor, cu
getător, un sfătuitor al~ 
vremei sale", cum însuşi 
scria despre un alt mare 
istonc al timpului; el va

SESIUNE OMAGIALA

fi, pentru generaţiile con
temporane lui, un dezro
bitor şi un întemeietor de 
neam.

Acest marc reprezen
tant al poporului nostru 
a avut un sfirşit tragic, 
intr-un final de noiembrie 
1940, firul vieţii fiindu-i 
întrerupt de forţe oarbe, 
străine da sufletul nea
mului nostru.

Sesiunea organizată de 
noi. in colaborare cu Bi
blioteca Judeţeană şi cu

Liceul „Decebal" Deva,) 
se vrea un început de 1 
drum prin care tînăra j 
generaţie, care nu l-a 1 
cunoscut încă suficient 
pe acest mare om de cul
tură, să valorifice, prin 
contact direct, moştenirea 
lăsată de el.

Ca orice român care îşi 
iubeşte patria, paşii lui 
Nicolae lorga au străbă
tut şi meleagurile liune- 
dorene, oprindu-sc la 
Ulpia Traiana Sarmizegc- 
tusa, leagăn al civiliza
ţiei daco—romane ■ din
plaiurile intracarpatice, 
dar şi în Zarandul lui 
Horea şi Avram Iancu.

Acţiunea noastră este 
un omagiu adus lui Ni- 
colae lorga, simbol al spi
ritualităţii româneşti, şi 
în acelaşi timp,' univer
sale,

ADELA HERBAN.
Muzeul Judeţean

Hunedoara — Deva -

Şi totuşi „

0

Băiţa — cu cele 11 sate ale sale, cu o populaţie 
de peste 7 000 de locuitori — face parte dinfre comu
nele mari ' ale judeţului. Aşezată în depresiunea 
Munţilor Metaliferi, satele au casc frumoase, goşpo. 
dării bine rostuite, iar oamenii sînt foarte de treabă, 
cinstiţi şi drepţi.
DE VORBA DESPRE 
pAmînt SI DESPRE 

mungA

Stăm de vorbă cu dl 
Claudiu Bulz. viceprimarul 
comunei, despre cea mai 
arzătoare problemă a satu
lui românesc: aplicarea 
Legii fondului funciar.

— Oamenii se întorc cu 
drag la pămînt — ne-a 
spus interlocutorul.

— In ce stadiu se află 
aplicarea legii respective?

TRAIAN BONDOR, 
GH. I. NEGREA

(Continuare în pag. a 2-a)
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O B S E R V A T O R

A  F I  S O L I D A R  . .
Solidaritatea este un sen

timent frumos,.tonifiant, care 
le da oamenilor forja, îi îm
bărbătează, îi ajută să învin
gă. întruneşte asemenea ca
lităţi cînd susţine o cauză 
dreaptă, pusă în slujba in
dividului, a intereselor vitale 
ale unui colectiv sau ale 
societăţii în ansamblul ei, 
Atunci însă cînd intervine în 
chestiuni minore, în situaţii 
care generează deteriorarea 
muncii şi a  vieţii, în îm
prejurări ce oduc atingere 
bunelor relaţii între oameni, 
solidaritatea nu mai este 
bine venită, dimpotrivă...

Am reflectat la cele de 
~mqi “Sds7 în urma asistării 
la un caz cel puţin curios, 
privind modul în care înţeleg 
unii dintre noi sa-şi rezolve 
problemele proprii şi alţii 
să-şi facă datoria. Şi îl 
consemnăm pentru că nu 
este singular şi pentru ca 
aruncă o umbră chiar asu
pra libertăţilor şi a demo
craţiei care se instaurează 
în ţară.

S-a întîmplaf joi, 14 no
iembrie a.c., la staţia „PE
CO" Sîntuhalm, din Deva. 
Lipsa de benzina din zilele 
anterioare şi anunţarea noi
lor preţuri ale carburanţilor 
-  începînd din 15 noiembrie 
a.c. -  au -făcut să se. adune

aici, cu o zi-două înainte, 
sute de autoturisme şi .alte 
autovehicule pentru a se 
aproviziona cu benzină. Dar 
benzină „nu era", după spu
sele mai-marilor de la 
„PECO" Deva. Şi atunci, a- 
dică, în 14 noiembrie, la 
orele 10, conducătorii de 
autovehicule, ' ce aşteptau 
înfriguraţi ' şi nervoşi * în 
staţie, au blocat circulaţia 
în zonă. O situaţie de ex
tremă încordare, îngrijorare 
şi nesiguranţă. Discuţii dure, 
dialoguri neprincipiale, cer
turi între oameni care nici 
nu se cunoşteau. Pe de o 
pprte cei ce aşteptau la ben
zina, pe de alta cei care 
treceau cu autoturisme pro
prii, cu autobuze de călători 
ori cu autovehicule cu mar
fă, ja treburile lor diurne. 
Primii îi acuzau pe ceilalţi 
de lipsă de solidaritate. 
„Staţi pe loc! Nimeni nu 
trece! înseamnă că' nt» 
sînteţi solidari cu noi, cu' 
necazurile noastre...". „Ba vă 
înţelegem foarte bine, nu
mai ca a ne abandona gri
jile serviciilor şi ale vieţii, 
pentru a crea dezordine şi 
derută, nu înseamnă solida-

DUMITRU GIIEONEÂ

(Continuare tn pag. a 3-a)

1 IN ZIARUL DE AZI

PRONQ—concursŞINA

Ne scrie dna Ilie Leontina 
din Călan, strada Policli
nicii, bloc A, scara B. a- 
partament 28: „Condiţiile 
în care locuiesc sînt inu

lui, dîndu-mi ' unul cu 
două camere, la etajul IV, 
în vreme ce persoana care 
s-a mutat - la trei camere 
nu are copii. Neavînd în

SCRISOARE COMENTATA
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una pe zi
—■ Cu ce se oettfli 

Popescu la voi ?
-- Nu munceşte, dar 

ne lucrează...

cotro, l-am acceptat.. Dra
ma începe însă acum. Fă. 
cîndu-se un experiment.

mane. Toată drama mea 
a început în anul 1986.
Fiind internată în spital 
cînd blocul s-a dat în fo
losinţă. cei de la condu, 
cerea sindicatului uzinei 
mi-au schimbat apartamen- (Continuare în pag. a 2-a)

In autogara Deva, pregătirile dc iarnă au început odată cu iarna.
. Foto PA VEL LAZA

O APROVIZIONARE DI
RECTĂ. Unităţile ce desfac în
călţăminte pentru bărbaţi şi fe
mei, conduse de Aurică Măr- 
gătum şi Mariana Tâbian, apar- 
ţinînd „Consnmcoop" ■ Orqşiie, 
realizează, zilnic, venituri im
portante. Faptul se explică prin 
strădania ce o depun cele două 
gestionare care fae dese depla
sări la Bueureşti, Alba lulla, 
Timişoara, Cluj-Napoca ş.a,. de 
unde aduc mari cantităţi de 
marfă. (T.B.).

O SIMPLU GEST?! De-o 
vreme, îmi cumpăr jurnalele de

la chioşcul din incinta autogării. 
In zori — schtmbind cuminte 
„bună dimineaţa!* — primesc
jurnalul cald şi fug spre sluj
bă. Intr-una dintre dimineţile 
trecute, după ce ieşisem din 
autogara, mă aud strigat; 
„domnul I domnul!*. Era dna de 
la chioşcul de ziare, care,, fă- 
cînd slalom, printre călătorii 
somnoroşi. încerca să ajungă 
„clientul" căruia trebuia să-i dea 
un rest de 20 de lei. Simplu 
gest. Sărut mîinile înnegrite de 
plumbul sfint al cuvintului ti
părit dna Maria Staicu ! (I. L.%

O RULOTĂ MAGAZIN. So- - 
cietatea comercială „Bogdan*. 
S.R.L., Gimpeni, oferă, prin 
punctul de desfacere Brad, situat 
la intrarea în piaţa oraşului. un

bogat sortiment de tricotaje pen
tru copii, bărbaţi şi femei, în
trunind toate gusturile şi culo
rile. Ic. P.J.

O SISTEM JAPONEZ ?! tn 
colaborare cu Biroul Forţe de 
Muncă din localitate; S-C. „Fa- 
vior’ S. A. Orăştie organizează 
calificarea şi angajarea unui im
portant număr de tineri. Au 
prioritate fiii şi fiicele celor an
gajaţi. Aduce a sistem japonez, 
mu ?! (V. N.).

© SEMNAL. Asemenea gos
podinelor „harnice* care ascund 
gunoiul după'uşi, procedează şl 
cei ce răspund de salubrizarea- 
Devei şi de periferiile acesteia. 
Pe cei ce nu cred, îi invităm să- 
treacă pe aleile din- spatele so

cietăţii „Remedia" S.A. Deva 
(foştul Centrofarm). Dar, mal 
înainte de a pleca la drum, să 
aibă grijă cum se încalţă, căci, 
pe lingă gunoaiele ce se revarsă 
din containere, şi noroiul e, aici, 
la el acasă. (V. li.).

© EXPOZIŢIE DE TEHNICĂ 
DE CALCUL SI INFORMATICĂ. 
In perioada 23—24 noiembrie 
1991, va avea loc o interesantă 
expoziţia de tehnică de calcul 
şi informatică la sala de şedinţe 
a poştei din Deva, organizată de 
dl Alexandru Gheorghe Lugojan. 
Programul de vizionare - a expo
ziţiei — zilnic intre orele 9—19. 
Intrarea gratuită. , ' Un minunat 
prilej.de «reîntâlnire* a informa- 
ticienUor cu „memoria siliciu- 
Tui " (C. P.j.
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■  OPTOELECTRONICA. 
Prin hotărîrc guvernamen
tală, secţia de dispozitivo 
speciale cu lascri, din 
Institutul de Fizică Atomi
că, a devenit institut do 
optoelectronică, cu statut 
de societate comercială, a. 
vind rolul de a dezvolta 
cercetarea ştiinţifică fun
damentală dar ~i aceea a- 
plicativă necesară econo
miei naţionale în sfera 
dispozitivelor speciale din 
domeniul opticii, optoelec. 
tronicii si al laserilor.

■  PRIVATIZĂRI — PI
LOT; Agenţia Naţională do 
Privatizară ne informează 
că a fost constituit un 
fond de 111 societăţi co
merciale care vor face o- 
biectul unei privatizări — 
pilot. Aceste societăţi cb. 
mercialc aparţin industrii
lor : textile-pielărie, lemn, 
electrotehnică, metalurgi
că, energie, recuperarea 
deşeurilor, comerţ şi tu. 
rism, agricultură, industrii» 
alimentară, transporturi, 
comunicaţii, precum şi U- 
nităţl de importanţă loca
lă propuse de prefecturi.

■  ZVONURI INFIR
MATE. Un specialist fn 
metale preţioase, din ca
drul Ministerului de Fi
nanţe al Uniunii Sovieti
ce, Evghenj Bicikov, a 
dezminţit categoric infor. 
«naţiile furnizate de ma$s- 
media străină, potrivit că
rora rezervele de platină 
ale ţării ar fi fost transfe
rate în Elveţia. Trebuie să 
fie vorba de unele vlnzări 
din rezerva existentă, a 
SpUs Evgheni Bicikov, ci. 
tat dc agenţia TASS,

■  POZIŢIA LUI ARA- 
FAT. fntr-o declaraţie di
fuzată de agerfţla Ppleslb 
niană de Presă. WAfA, 
preşedintele Comitetului 
Executiv al Organizaţiei 
pentru Eliberarea Palesti
nei, ■ Yasser Arafat, şi-a 
afirmat, holărîrca de p 
continua eforturile în fa
voarea unei păci juste Şi 
globale în Orientul Mijlo. 
ciu, în pofida intransigen
ţei isracliene, transmite 
agenţia France Presse. Po
ziţia a fost exprimată la 
sediul O.E.P. din Tunis, 
în cursul unei întîlniri 
cu ambasadorii ţărilor ă- 
rabe „prietene" veniţi să 
îl felicite cu prilej*! celei 
de a opta aniversări a 
proclamării Statului Pa
lestinian, precizează AFP.

■  COSTUL „CAfŢfLOR 
ALBASTRE". Intr-un in
terviu acordat cotidianului 
spaniol „ABC", secretarul 
generai al Naţiunilor U- 
nite, Ja vier Perez de Cuc- 
Ilar, a apreciat că interven
ţia „căştilor albastre" în 
Iugoslavia ar putea costa 
între o sută şi două sute 
de milioane de dolari. El nu 
a furnizat alte detalii ale 
acestui subiect, pe care l-a 
abordat ■ în contextul de
ficitului O.N.U., de 1200 de 
milioane dc dolari.

DIN LUME
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(Urmare din pag. I)

s-au adus panouri solare 
care au £ost aşezate deasu
pra apartamentului meii. 
După trei luni a început 
şă nloaă în locuinţă. Am 
iuat-o pe cale ierarhică. 
Am anunţat disceperatul 
E.G.CL. şi* pe rlnd. orga
nele locale şi apoi pe cele 
judeţene. Au venit comi
sii peste comisii, au văzut, 
au semnat şi au plecat. 
Ba însă am rămas în ace
eaşi situaţie. Intre timp, 
în Călăii, unii se mutau 
drntr.un ioc în altul, fără 
nici o ruşine. Timpul a 
trecut, aşteptam al doilea 
copil, intr-o zi, cînd am 
venit de la serviciu, ploua 
ki casă ca afară. Incer- 
clftd să fac ordine, să sterf 
candelabrul de apă. a» 
fost curentată şi am că
zut peste fetită Din a- 
ceasţă cauză, fetiţa nu mai 
vorbeşte, ara coşmaruri. Co
pilul mic l-am născut pre
matur, am stat două luni 
in spital eu el. in vreme 
ee fetiţa era internată la 
psihoterapie infantilă*.

între timp. s-au schim
bat trei primaţi, dna ijfr 
a încercat să-si rezolve 
problema locuinţei, dar 
fără succes. A venit re
voluţia din decembrie ’89. 
Atţ început să ăoară alte 
liste el dna Iile era la 
un nas de a primi locuin
ţă. Şl-a întocmit un do
sar eare cuprinde adeve
rinţe peste adeverinţe, po
ze. cereri, dovezi că ..lo
cuinţa este improprie Din
tru a mai fi locuită, placa 
de beton de deasupra fiind 
crăpată*. „Toate acestea
— continuă dna Ilie ■— 
le-am predat dini Zapo- 
dean Ioan de la Primărie, 
cerîndu-i şi numărul de 
înregistrare. Am oHtinut 
doar promisiuni.'Dl primar 
Petroesc mi-a dat asigu
rarea că mi se ya face. în 
sfîrşit. dreptate".
- între tirfio. starea de 
degradare a sufrageriei s-a 
accentuat, umezeala a- 
feetînd instalaţiile electri
ce. mobilierul, covoarele. 
Semnatara . scrisorii „lup

tă" în- continuare, ţe  b  
primăria oraşului află că. 
acum. de aceste probleme, 
respectiv de întocmirea 
listei dă priorităţi, se ocu
pă R.A.G.C.L. Deva (?!). 
că s-a întocmit1 o listă un
de figurează la nr. 28, dar 
blocul pentru carp s-au 
făcut cerorî de cumpărare 
are doar 24 de aparta
mente.

„La data de 1 noiembrie. 
m.am prezentat la Deva 
iar aici mi s-a spus că 
repartiţiile se fac după 
lista Primăriei. Cererea 
mea de a vedea acea listă 
este refuzată. Vin din 
nou Ia Călaiv. îl rog pe 
cttZapodean să-mi spună 
după ce criterii a întoc
mit lista. Mi-a răspuns 
că în ordinea înscrierii. 
Nu avea însă nici un re
gistru... Felul- în eare au 
lucrat le-a da» eăsSdâ» 
tatea să facă tot felul de 
manevre...”

Disperată, dna Ilie na 
descrie pe larg bolile con
tactate de copţii- dumneaei 
din cauza condiţiilor vi
trege dă locuit fluid ne
voită să-i dură la părinţi 
şl să facă o navetă obo
sitoare: «Am ajuns pur şl 
simplu să nu mai ştiu ca 
cale să aleg, să cred că 
legile sînt făeute numai 
pentru cei care au pu
terea în mină... Nu se poa
te ca pînâ la urmă să nu 
învingă dreptatea, pentru 
că in fata lui Dumnezeu 
toţi sîntem oameni Indife
rent de funcţia Pe care o 
ocupăm. Am aiyps atît 
de sleită de puteri. îneît 
nu mai are rost să- tră
iesc şi să-mi chinui copiii. 
Măcar dară ar fi o luptă 
dreaptă, dar am senzaţia 
că mă lupt cu morile de 

: vînt”. . - ••
Se nasc rîteva întrebări: 

oare Primăria a realizat © 
anchetă socială la locuinţa 
dnei Ilie Leonţifia ? Ce 
criterii au stat la baza 
întocmirii -listei de prio
rităţi pentru cumpărarea 
locuinţelor din, noul bloc? 
Unde se află „documen
tele" de la dosarul per
soanei ffi cauză ?

Convorbiri telefonice 
sub semnul întrebării
In ultima vreme, se 

constată diverse manifes
tări huliganice de distru
gere ’ă"' ̂ urnirilor şi a va- 
lorild*wdb,<îni^-es obştesc. 
Sub măşsca întunericului, 
„mîna mnifasă'* îşi atinge 
şGOfwf. lihuipiile pe care 
le oferă străzile sînt une
ori dezolante., Cine ? Şi 
de c‘e ? Din dorinţa nu
mai de a distruge ? Din 
dorinţa numai de a se răz
buna ? Pe cine şi de ce? 
Pe ceilalţi şi pe el însuşi, 
-indirect. 4 - -

Faptele care se înre
gistrează. îh anul 1991., Ia 
telefoanele publice, nu pot 
fi trecute cu vederea. Fur
turile de microreceptoare, 
defectarea aparatelor prin 
lovirea cu pumnul pun 
sub semnul întrebării. în 
multe zile. comunicarea 
între semeni. Pierderile 
înregistrate la posturile 
publice urbane se ridică 
tla 62000 de lei (28 000 de 
lei în Deva) şi de 140 000 
de lei (40 000 de lei în 
Dgva). prin folosirea siste
melor neloiale, cu banul 
şi sfoara, cu monede false, 
fără a mai lua 'în discuţie 
contravaloarea reparaţiilor, ; 
timpul aferent acestora, 
dificultăţile care se ridică 
tn procurarea materialelor

necesare pentru reparaţii.
Că serviciul de telefoa

ne este receptiv la dolean- 
- lele oamenilor, o dove
deşte amplasarea sau re
distribuirea posturilor te
lefonice în zonele cu a- 
fluentă mare. Astfel, noi 
amplasamente se au în 
vedere la Deva. la maga
zinul „Tineretul", la bar 
„Flora", la patiseria ..Li
liacul”, la societatea ..Con
dor" $.a. Semnificativ 
este faptul că de la 16 
octombrie, au apărut une
le modificări în sistemul 
de organizare şi de taxe. 

S-a renunţat la zona a IV-a. 
în prezent existînd doar 
trei zone (la telefoanele 
interurbane), tarifele fiind 
după cum urmează : pînă 
Ia 100 de kilometri — zo
na I. 6 lei minutul: de la 
100—200 de kilometri, zo
na a TT-a 10 lei minutul, 
iar peste 200 de "kilometri. 
.12 lei minutul. 4v:;4 44

Poate. înainte de final, 
.ar trebui .să reamintim că 
orice defecţiune ivită în 
funcţionarea telefonului tre
buie anunţată .prin numă
rul 02T. sî că asigurarea' u- 
nor condiţii cit d» cit de
cente 'rn numai
de n-' •

CORNEL POENAR

cernită - cu oameni
(Urmare din jag. 1)

— Am distribuit aproa
pe toate autorizaţiile Pai- 
tru pâmînt şi acum se 
«impietează cele pentru 
pădure, pe estfe le von* 
împărţi oamenilor. In '»« 
lele acestea. Avem, însă, 
necazuri cu cer ce nu Io* 
euîesc In comună, că nu 
vin şă-şî ridice adeverin
ţele ' • 1

— Se ridică probleme 
deosebite?

— Nu. Toate contestaţiile 
ap lost soluţionate, s-au 
Iscat nişte certuri, dar si
tuaţiile s-au limpezit
- Cu dna Violeta Boloţ. in
giner agronom la Primă, 
rie, am discutat, firesc, 
despre desfăşurarea lucră
rilor agricol» Interlocu
toarea ne-a spus:

— Stăm bine. după pă
rerea mea. Recoltarea car
tofilor Sra ineheiat _ Iar 
culesul porumbului se a- 
propie de sfârşit Oamenii 
ies la Jwsru. nu trebuie 
împinşi de la spate, cum 
se făcea înainte. Local, 
nicilor le vin în ajutor ru
dele de la oraşe — copil, 
nepoţi etc.

—- în ce priveşte însâ* 
mînţarea păioaselor ?

— Din 589 de ha, s-aa 
însămînţat circa 400. Şi 
aici se lucrează cu hăr
nicie. Avem pe raza co
munei 30 de hectare parti
culare. Primăria a adus 
celor ce au solicitat să- 
mînţă de orz şi griu, la 
nivelul cererii

BOGĂŢIA DIN FIECARE 
OGRAE2&

Oamenii din Băiţa, băr
baţii în speeiai, au statut 
dublu. Aproape toţi mun
cesc în minele sau în ca

rierele din jur — mineri
tul moştenindu-se din tată 
în fiu. In acelaşi timp. 
ei îşi lucrează cu pricepere 
pămîntuL cresc animale. 
Printre cei ce au ogrăzile 
pline de animale se numă
ră Vaier Bedea, Petre Po
pa şi Nicolae Radu din Să- 
lişte. Petru Dobra din 
Câine!. Nicolae şi Gfteorghe 
Hocman din Ilărţăgani şl 
mulţi alţii, ce se remarcă 
şi prin contribuţia la asi
gurarea cu alimente a ce
lor ce trăiesc la oraşe. In
teresant este şi faptul că

în comună numărul de 
animale create continuu. 
Idedteul veterinar-Demiţia» 
Popovici — un specialist 
foarte priceput, un interlo
cutor extrem de agreabil, 
care eunc te în amSnon. 
ţinte situaţia (dle. eu am 
evidenţe dare, ca la 
Curtea Regală. — e fi mo
narhist ?> — ne-a spus -că 
de la începutul anului şi 
pînă acum. numărul de 
bovine a crescut cu 204 
al Oilor ou 709. al porci
lor, cu. 1309- ş a în comu
nă sînt 30 de pereehf de 
boi. unul mai frumos ca 
eeiătsîţ, peste 2000 de 
iepuri. 514 familii de al
bine ŞA

OAMENILOR,
CA LUMINA OCHILOR**

Despre starea de sănăta
te s locuitorilor din comu
na Bălţa, despre modul în 
care se asigură asistenta 
lor medicală, ne-a vorbit 
un om care poate U 
mit. pe bună dreptate.

PRONO CONCURSUL  

DIN 2 *  NOIEMBRIE
ASCOLI (17) 19 12 7 5—18 4 (—6)
— JUVENTUS (2) 11 13 1 11— 4 *4 <HH»)
îh lupta directă pentru titlu cu Mitan, torinezii 
au o bună şansă de-a puncta decisiv şi e aproa
pe sigur că vor reuşi.
Pronostic: 2

FIORENTINA (11) 19 3 3 4 *—» * f—1)
— LA2IO (4) 19 4 5 1 14— 8 13 (+3)
„Din© 2of face minuni la Lăzi©* — un tifla su
gestiv din Gazeta dello Sport din MUaiwt Btopă 
victoria de la Bari, romanii vor încerca atefeşi 
lucru şi la Firenze.
Pronostic: x, 2

LOGGIA (3) 10 5 3 2 10—10 13 (+3)
— ATALANTA (8) 10 4 3 3 9— 7 U (+1)
Capricioasa Atalanta poate încurca socotelile re
velaţiei campionatului — Foggia. Zeman e de 
altă părere : „Ţintim titlul de campioană l". 
Ambiţie mare. domnilor 1 

Pronostic: 1, x.
..   I- ■■ !■■■■ ■■II.. IUI ■■■■■■■   —    I ■ II ■ .1 II H I ■ | ■ IIWI ■■

GENOA (12) 9 3 391 0— 0 9 (—I)
— CAGLIAHI (15) 10 2 2 6 6—12 6 (—4)
în preajma jocului de la Bucureşti, cu Steaua, in 
Cupa tJEFA, Genoa intilneştd o echipă capabilă 
de surprize.
Pronostic s 1, x.

MILAN (1) 9 7 2 0 15— 3 l« (+8)
— CREMONESE (16) 10 1 3 6 5—12 5 (—5)
Nţi mai credem în surprize. Milan este o echi
pă dezlănţuită. Victoria lejeră de la Genoa (2—0 
cu Sampdoria) o instalează ca marş favorită. 
Pronostic : 1 ___

NAPOLI (5) 10 4 5 1 13— 7 13 (+3)
—  BA RI (18) 10 0 3 7 5—16 3 (—7)
Gazdele. în bună poftă de joe, sînt favorite cer
te. Cum „II Călei©* are neprevăzutul său, dăm o 
şansă echipei Iui David Platt.
P ro n o stic : 1, x .

zitorul vieţii şi al sănătă
ţii sătenilor. L-am numit 
pe dl dr. Nicolae Popa, 
medic primar ioordonâtor 
al dispensarului medical, 
fiu al satuhA» care este 
aici. în slujba ocrotirii să
nătăţii. de peste trei de
cenii. ■

— De ani de zile ne în
scriem cu „zero" la mortali
tatea infantilă. Lunar la 
noi, aici. la Băiţa. la 
punctele sanitare de ia 
Hărţăgani şi Fizeşti. în 
deplasările zilnice Prin

sate, facem peste 500 de 
consultaţii. în fiecare lu
nă ! Noi ne ocupăm de 
sănătatea oamenilor ca de 
lumina ochilor noştri.

— Dar din teren am cu
les şi unele necazuri—

— Mal sînt: lemne na 
avem. Nici o aşchie. $1 
iama este aspră tn zonă 
Primăria nu ne asigură. 
Direcţia Sanitară nici atît.

— Cu ce vă deplasaţi la 
sate 7

— Avem un cal şi o Şi
retă. Mai cu autobuzele, 
pe jos. Cuib putem. Doar 
sîntem în slujba sănătăţii 
şi a vieţii oamenilor, nu?

„SA NE (RE) ÎNTOARCEM 
CU FAŢA SPRE 

BISERICA.
SPRE CREDINŢA !■

— Oamenii noştri au fost 
dintotdeauna gospodari 
vrednici, cinstiţi şi drepţi, 
cu credinţă în Dumnezeu, 
evlavioşi — ne spunea Pă
rintele Artemiu Moga. de 
la Parohia din Băiţa. Da
că mergem prin sate,, ve

dem case mîndre. gospo
dării bine întemeiate. Era 
o vreme cîhd oamenilor 
le-a fost teamă să intre în 
biserică. Dar astăzi trebuie 
să ne întoarcem mai mult 
cu faţa ia credinţa în 
Dumnezeu. la credinţa 
noastră strămoşească.,.

— Este © măre -bucurie 
clnd văd eopiiî venind la 
biserică, ascuitînd po
runcile credinţei. Aşa © 
fac şi ctelţ-'d# fa lăcaşul 
sflnt şi cînd mă duc eu la 
şcoală şi le vorbesc de
spre isteria religiei ortodo
xe — ne-a spus dl Nteoiae 
Stoia, preot Ia Parohia din 
Ormindea. Este datoria 
noastră să creştem copiii 
în credinţă, cuvloşi, cinstiţi, 
buni români,■ .-v-; ..: •. 7 .. r ;

DIN
i LA M
BAIŢA

Mai rar aşa făină, cu 
la moara din Băiţa * Aşa 
spun cei eare macină aici. 
Ia ziua cînd am fost noi 
la moară, rindtti era mare. 
Se aştepta.,, ca la moară.

— Măcinăm griu. orz, 
porumb — ne spunea di 
Pavel Dobra. morar. Moara 
merge zi şi noapte. La noi 
vin oameni din zonele Za ni, 
Gertej, Gurasada, . '.Brad. 
Brăniţca, Burjuc. Vorţa.

— Si făina cum e ?
— Făină aibă ea neaua. 

Uitaţi-vă !
— Se aşteaptă mult la 

rinei ?
— Nu. Dacă măcinăm 

întruna, merge repede. Ne 
ajută şi oamenii eare vin 
cu bucatele Ia măcinat.

Intr-adevăr, asociaţia fa
milială „Pelru Dobra* (pa
tronul mpril din Băifa). 
face o făină de cea mai 
aleasă calitate.' I S-n '■ îs 
vestea...

PARMA (9) t0 2 7 t
— INTER (6) 10 2 5 t
Jocul egal se desprinde ca o 
Dacă e să dăm al doilea semn 
preferat experienţa milanezilor. 
Pronostic : x, 2

9— 9  U (+1) 
9— 8 13 (+3)
primă variantă, 
al dublei, e de

8. ROM A (10) : 10 3  5 2  9— 9 11 (d-1)
— SAMPDORIA (13) 10 3 2 5 25—12 8 (—2)
Să pui „2“ la acest meci — acum cînd campionii 
nu prezintă nimic din forma sezonului trecut —

■ ; e o utopie ! ■
Pronostic: x, 2

9. TORINO (7) 10 3 5 2 8—15 U (+1)
— VERONA (14) 10 3 2 6 8—16 7 (—3)
Torino vine după un derby pierdut la limită în 
faţa rivalei sale (Juventus) şi ca siguranţă ya 
cîştiga. Verona este prea slabă să poată emite 

.■■■■ pretenţii/ ./■
Pronostic: 1

10. ANCONA G) 12 7 4 I 17— 9 18' <+$)
: CESENA (7) 12 4 5 3 12—W 10 (+J>

Liderul diviziei secunde, Ancona. primeşte vizita 
unei echipe ambiţioase. Cesena poate să încurce 
socotelile gazdelor.
Pronostic: X, X

XI. BOLOGNA (14) 12 4 25 12—13 »t -̂2)
— PESCARA (4) 11 5 42 10—11 14 (42)
După usţurătoarea înfrîngere de ia Udine (0—4 eu 
Udinese), Bologna întîlneşte un adversar foarte 
puternic, aflat în lupta pentru promovare. 
Pronostic: ■■■■■/■.■

12. PADOVA (9) 12 3 6 3 13—11 12 ( 0)
— PISA (10) ' 12 4 44 15—14 12 (—2) 
Pisa rămîne un adversar puternic, capabil de 
rezultate bune şi în depiatere, Ite<tovami sînt 
hotăriţi să nu piardă acest joe.
Pronostic: x

13. PIACENZA (17) 12 3 3 6 9—15 9 (—3)
— LECCE (5) 11 5 4 2 14—10 24 ( | î )
O dublă poate rezolva acest ultim meci ai cori-

, cursului. Leece aţe o apărare bună, reeunescută 
. ; de presa peninsulară ca punctul-forte al echipei. 

Pronostic : x, 2.
mm ,mm,, mmm t Mmmmmmm• mmmm,mm• —  • m—i —  a
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Cinstim intrarea Maicii 
domnului in Biserică
Este o învăţătură scum

pă a Bisericii noastre or-, 
todoxe, că mintuirea nea
mului ©menesc din robia 
păcatului ţi a morţii nu 
ar fi fost cu putinţa, dacă, 
din umanitatea căzută prin 
Adair. în neascultarea de 
Dumnezeu, nu s-ar fi ri
dicat spre cer o făptură 
a cărei viaţă curată să a- 
mintească de starea oame
nilor dinţii, din grădina 
Edenului, care fuseseră a- 
duşi la fiinţă de Părintele 
Ceresc, întru nevinovăţia 
ţi curăţia îngerilor lui 
Dumnezeu.

O asemenea făptură, care 
Împodobea ca un crin văi
le desfigurate de păcate ale 
lumii, se născuse, ca un dar 
al cerului — răspuns ia 
rugăciunile necurmate ale 
doi bătrîni cuvioşi, Ioa- 
chlm şi Ana — şi era a- 
leasă de Providenţă ca din 
făptura ei să se întrupeze 
Fiul lui Dumnezeu pentru 
mmtuirea , lumii. Sflnta 
Fecioară Maria, fiica celor 
doi bătrîni, a făcut posi
bilă. prin curăţia Ci, în
truparea MîntuitoruiuK

lată,- deci că ceea ce pă
rea cu neputinţă oameni
lor, a fost eu putinţă la 
Dumnezeu —- rugăciuni aie 
dor bătrinî eviavioşi au o* 
drăslit făptura ctirată a 
Sfintei Fecioare Maria.

„Şi după trei ani. ei 
au împlinit făgăduinţa fă
cută la naşterea minunate! 
copile, de-a o hărăzi lui 
Dumnezeu, dueînd-o la 
Templul din Ierusalim. Aci 
s-a petrecut o-minune — 
preotul Zaharia, tatăl Sf. 
loan Botezătorul, a fost 
luminat de Duhul Sfînt şi 
a luat în braţe copila sfîn- 
tă. pe care a dus-o în cea 

. mai sacră încăpere a Tern-' 
pliilul, în Sfînta Sfintelor, 
unde intra numai marele 
preot, o dată pe an. Lui 
i s-a descoperit, tainic, că

Prea Sfînta Fecioară va 
împlini profeţia Iui Isaia : 
„Iată, Fecioara va avea 
în pînteee şi va naşte Fiu 
şi va chema numele lui 
Emanuel" (îsaia 7,14).

Aici, în umbra vechilor 
zidiri, ale Templului din 
Ierusalim, va cunoaşte şi 
va desluşi taina profeţiilor 
ce se vor împlini prin ea. 
Prea Sfînta Fecioară,-..Cri
nul din Nazaretul rodiilor 
in floare", „Ralul de tai
nă". s-a pregătit lingă 
Templu pentru taina ce 
avea să se lucreze în ea. 
De aceea, făcînd pomeni
rea intrării ei îh Templul 
din Ierusalim Sfînta noas
tră Biserică aminteşte an 
de an credincioşilor ei că, 
precum atunci, cu două
zeci de veacuri în urmă. 
Prea Sfinta Fecioară Ma
ria a aflat în Templul din 
Ierusaiyp calea cea mai 
dreaptă către Dumnezeu, 
sfinţenia, curăţia vieţii şi 
Prin acestea, continua trăi
re în taina şi bucuria 
vieţii în Dumnezeu, tot 
astfel şi noi găsim- plină
tatea vistieriei dc har fn 
Biserică, ce este nu o um
bră a adevărului, cum era 
Templul Legii de atunci, 
ci locul unde Dumnezeu 
este purjjrea, prin trupul 
sfinţit al Domnului şi 
M intui torului nostru Iisus. 
Hristos, prezent î» Sfînta 
Euharistie, Taina împără
ţiei neinserate a lui Hris
tos. Praznicul de, astăzi 
ne îndeamnă, cu atît mai 
mult, să vă sfătuim cu 
toată dragostea părintească, 
să căutaţi, ca altădată Prea 
Sfînta Fecioară Măria, ca
lea către Dumnezeu, viaţa 
în Dumnezeu si bucuria 
că -pururea cu Domnul 
veţi fi". Amin t

Episcop
EMILIAN ARAOEANUL
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Această boală parazita
ră, comună omului şi ani
malelor. este cunoscută din 
antichitate, producînd îm
bolnăviri în masă în ur
ma consumului de carne şi 
cîrnaţ provenite de la porci, 
aparent sănătoşi. Pe un a- 
semenea motiv ar fi fost 
interzis consumul de car
ne de porc ,1a evrei şi mu
sulmani. Abia în anul 1835, 
un ştudent în medicină din 
Anglia găseşte parazitul în 
muşchi la om şi. In ace
laşi ar», Qwen îi dă denu
mirea de ..Trichina Spira- 
lis".

In tara noastră primul 
caz de trichineloză la om 
îl descoperă Scbreiber, în 
1868, iar la porc în anul 
1913 este descoperit de 
eătre Curbanski, în aba
torul Bucureşti.

în iudeţul nostru au fost 
focare sporadice; ei te l—2 
la interval de 3—5 ani. 
Cu ani în urmă. în majo
ritatea cazurilor parazitul 
a fost diagnosticat la porci 
cumpăraţi din alte judeţe, 
în ultimii 3 ani, în Valea 
Jiului, această zoonază e- 
voluează foarte grav, pa
razitul fiind diagnosticat 
la peste 200 de porci pro
prietate particulară, îm- 
bolnăvindu-se peste 500 de 
persoane numai în acest 
an. La abatorul Haţeg, 
din 2 000 de porci sacri
ficaţi de la I.S.C.I.P. Co- 
dlea, 50 au fost găsiţi ca 
trichină. •

Cea mai mare problemă 
In răsnîndirea bolii la om 
este că în ciclul autoftete- 
roxen al parazitului, indi

vidul parazitat, aninjal sau 
om, este în acelaşi timp şi 
gazdă intermediară şi gaz
dă definitivă, iar după cca 
25 de zile de la Infestare, 
în urma consumului da 
carne infestată care în 
aparentă provine de la 
porci „sănătoşi1! chistul 
cu larvă spiralată din 
muşchi are mărimea în
tre 823—1225 de micromi 
şi astfel nu este posibil să 
fie văzut cu ochiul liber.

Din aceste motive, exa
menul trichineloscopic al 
cărnii de porc la npi în 
tară este obligatoriu, indi
ferent de proprietar. Se 
recoltează probe din muş
chii pilierii diafragmei sau 
o bucată de coastă dc cca 
30—40 de grame. Toate 
circumscripţiile sanitare 
veterinare de asistenţă din 
judeţ sint dotate cu trî- 
chineioscoape portative pen
tru diagnosticul trîchine. 
lozei la porcine şi la vî- 
nat — urs, mistreţ. Aba
toarele, circumscripţiile sa- 
nitare veterinare pentru 
controlul alimentelor şl 
toate circumscripţiile sani
tare veterinare din Valea 
Jiului au, fost dotate • îh. 
acest an cu trichinelo-

sepape cu ecran, puţindu- 
se astfel examina mai u- 
şor şr mai rapid probele de 
carne de la porcii sacri, 
ficaţi pentru consum.

Pentru Valea Jiului, tre
buie să se reţină că, da
torită condiţiilor necores
punzătoare de creştere a 
porcilor şi a numărului 
mare de şpboîani. foarte 
mulţi porci sînt infestaţi 
cu acest parazit, fiind un 
pericol iminent de îmboîi 
năvire la om, în cazul con
sumului cărnii fără exa
men negativ pentru tri- 
cbkiă • V.

în acest an, au fost fă, 
cute de către I. D. B, sec- 
ţiă Deva — oferte pentru 
deratizarea generală a Văii 
Jiului. însă. spre regretul 
nostru, au fost refuzate. 
Sperăm ca la anul să se 
înţeleagă mai bine, a- 
ceastă acţiune.' de eătre 
toţi factorii răspunzători 
pentru a fi reduse cazuri
le la minimum de îmbol- 
năviri cu trichineloză, la 
om şi la porci.

In aeeastă perioadă se 
mai pot încerca, cu două 
săptămîni înainte de sacri
ficarea poreilor, tratameg- • 
te cu substanţe antipara- 
zitare ca Valbazen şi Ivo- 
mec prin circumscripţiile 
sanitare veterinare terito
riale din Valea Jiului, spre 
binele şi sănătatea consu
matorilor. . î,

Dr. IOAN MOLDOVAN. 
medie veterinar primar, 

Direcţia Sanitară ",
Veterinară a tndeţului 

Hunedoara . „

A fi so lid a r ... f
(Urinare dlo pag, t)

ritot©. Mai ales ca nu prin 
asemenea acte de teoria-e 
a cetăţeni tor pa ş vei, cn<e 
se îndreaptă spre -i î-'O 'e si 
rosturile lor. se ooa«e re
zolve praMerrta benzinei" 

Aveau dreptate aceştia 
din' urmă. v

Dar să întoarcem moneda 
şi pe ceablto fofă, pe care 
se descifrează cu uşurinţă 
un fapt de mai moft timp 
ştiut şi practicat efe către 
conducerea l.l.P.P. Deva şi 
anume acela de a nu da 
benzină pîho în ziua apu
cării noilor măsuri, in spe
ţă o preţului majorat. Pen
tru că benzină, totuşi, era, 
de la orele 12 ate respecti
vei zile a început distribui
rea ei, pînă spre miezul 
nopţii, cînd intervenea pre
ţul «ou, de 50. de lei litrul 
raţionalizat. :f.
, Numai că, aşa cum a pro

cedat şi îh ah* rîftdwi, con
ducerea I.LP.P. Deva a în
cercat din nou răbdarea şi 
nervii oamenilor, iar atunci 
cînd aceştia rr-au moi accep
tat' această metodă dură, 
păstrată dintr-yn regim tota
litar, „PECO" Deva a cedat. 
Dar 'pentru ce trebuia pro
cedat astfel, dtor de la , 
f.LP.P. Deva?) Mol ere ne
voie de suspiciune şi derută, 
de şîleeavă şi oprobriiş d* 
tensionarea şi mal mult 
a cKmetfuivi social, politic 
şi economie In această pe
rioadă şi aşa deşt ti de grea 
şi incertă ?t Cînd avem de 
gînd să aruncăm defini
tiv peste bord mladele 
ceauşiste, să pricepem cu 
taţii libertatea şi democra- 
ţio, să nu-î mai minţim f i  să-t 
furăm pe oameni, să nu-î 
maî obligăm, dacă putem 
{şi putem), ca ei să greşeas
că, să se dedea la acţiuni 
dure. necugetate?!... Este, 
oricum, timpul să ne trezim 
cu toţii fa realitate. Chiar 
dacă ea este, deocamdată, 
dură, chior daco trebuie s-a 
acceptăm scrîşnmd din 
dinţi... ..

m PARTEA DISTRIBUŢIEI DE GAZE
T

întreţinerea, exploata
rea şi repararea Instala
ţiilor de utilizare a gaze
lor revine beneficiarilor. 

Pentru preîntimpina- 
1 rea accidentelor ce ar 
t  putea surveni din cauza 
i folosirii incorecte a in.- 
V stalaţiilor de gaze nata
li râie, se vor respecte eu 

stricteţe următoarele re
guli : '

1. ÎNAINTE de 
APRINDEREA

a) Se va face ventila
rea încăperilor în eaiie 
faneţianeâză aparatele de 
utilizare; îh centralele

■ termice şi îh Încăperile 
cu aparate cu focuri libe
re se va crea o ventilare 
periftasentă;

b) Se va controla Ura
lul aparatelor racordate 
la coş; în caz că se con
state lipsa tirajului, nu 
se va aprinde focul decît 
după luarea măsurilor ca
re să asigure tirajul (cu
răţarea coşului, a sobei, 
separare© aparatelor de 
evacuare . mecanică, des
chiderea clapelelor de re
gla} ete.)-;

cţ Se va controla dacă 
robinetele aparatului de 
Utilizare sînt închise; da
că robinetele siht deschi
se, se vor lua măsuri de 
ventilare a încăperilor 
respective şl a celor înve
cinate, aprinderea focu
lui făcînda-se numai după 
aerisirea completă;
- d) Se vă asigura acce

sul acrului de ardere în 
focarul aparatului de uti
lizare (prin deschiderea 
uşiţelor cenuşarului la 
sobe, prin deschiderea 
fantelor de acces la aer 
în focar, prin pornirea 
ventilatorului etc.);

. e) Se va verifica func
ţionarea aparaturii de au
tomatizare;

f) Se va asigura venti
larea focarelor.

2. LA APRINDEREA 
FOCULUI 
ŞI IN TIMPUL 
FUNCŢIONARII:

* a) După aerisirea fo
carelor, minimum 5 mi
nute se poate proceda în 
continuare la aprinderea 
focului. Aprinderea ar
zătorului sau a instalaţiei

de ardere se face numai 
cu aprinzătorul, fiind in
terzisă aprinderea direc
tă: cu chibrituri, bîrtie 
etc;

bl Se apropie aprinză
torul" de arzător, după ca
re se des Aide lent ro
binetul de manevră, pînă 
la aprinderea flăcării ; 
continuarea deschiderii 
robinetului se va face 
concomitent ca suprave
gherea stabilităţii' flăcă
rii; '

c) Respectarea instruc
ţiunilor elaborate de fa
brica producătoare a apa
ratelor de utilizare: 

di Supravegherea per
manentă în timpul func
ţionării a tuturor apara
telor neautomatizate;

e) Stingerea focului la 
aparatele de utilizare ra- 
cordate cu furtun se va 
face prin închiderea ro
binetului de siguranţă (eel 
de dinaintea furtunului), 
după stingerea flăcării in- 
chizîndu-se şi robinetul 

- de manevră; 
i f) în instituţii (şcoli, 

cămine, hoteluri), focul' 
se aprinde şi se stinge 
numai de către persona
lul instruit şi însărcinat 
cu aceasta, prin grija 
unităţii beneficiare.

3. INDICAŢII 

SPECIALE:

... a) La utilizarea gaze
lor este interzis:.

— să se aprindă focul 
dacă aparatul de utilizare 
nu este etanş sau dacă 
nu are tiraj;

—- să se lase focul a- 
prins ncsupravegheat;

— să se doarmă cu fo
cul aprins;

— să se doarmă în în
căperi cu aparate de con
sum gaze; neracordate la 
coş; . ;j-;

— să se utilizeze apa
rate de consum neracor
date la coş, pentru încăl
zirea încăperilor;

— să Se "facă modificări 
la instalaţia de gaze fără 
aprobare legală;

— să se obtureze sec
ţiunea coşului în timpul 
funcţionării aparatelor de 
ardere;

b) Dacă se simte miro
sul caracteristic al gazu
lui, să se ia de urgenţă 
următoarele măsuri:

— stingerea ‘uturor fo
curilor;

— deschiderea uşilor 
şi a ferestrelor;

— să nu se aprindă
chibrituri şi să nu se ma
nevreze întrerupătoare' e* 
lectrice; £

— să nu se doarmă 
noaptea în încăperi;

Reamintim abonaţilor 1  
casnici şi asociaţiilor dfi 1 
locatari că plata eonsu- 7 
mulai de gaz se eteetuna- y  
ză în termen de 5 âte d* r 
la .jS&ta. primirii Inştlin^ţ 
rilor de plată sau depu
nerii în cont; la C.EkC,

Peste termenul «fc 
pectlv, se percep pena
lizări, iar la 30 d« zfiff 
se încetează furnizarejr&tr 
zulUh ■„ ■ ■

Degradarea aparutriST 
de măsură se sahcltenep» 
ză cu amendă de lu 
5 000 la 10000 de lei.

Consumatorii de gat» 
naturale sînt obligaţi ifr 
permită dclcgaţilar lirtrU 
prinderii distribuitoare; 
care se prezintă cu legi
timaţia vizată Ia zi şl <m- 
din de serviciu, accesul 
pentru control Şi verifi
care sau revizie a insta
laţiilor de gaze.

Abonaţilor care se opUU 
la efectuarea controlu
lui, li se va sista furni
zarea gazelor pînă Ţp U 
feetuarea controlului şl 
după achitarea tariffllul 
de deschidere.

Apelăm, de asemenea, 
la întreaga populaţie, 
pentru a ne-' sprijini în 
depistarea oricăror ema
naţii de gaze ie conduc
tele stradale sau Prin 
spatiile verzi.

Pentru orice emanaţi! 
de gaze, sau cauze care 
ar putea diminua gradul 
de siguranţă în exploa
tare al conductelor şi 
instalaţiilor de gaze. se 
va telefona de urgentă 
echipelor de intervenţie; 
care răspund la telefoa
nele : Deva — 27091, Hu
nedoara — 957/1284S;
Călan — 957/30492: Si- 
merta — 61343; Orăriie 
— 42465; Paroşeni-Vul- 
can — 70032: Haţeg — 
957/77190.

STIMATI CONSUMATORI DE GAZE NATURALE
Folosirea gazelor naturale de că

tre cei care nu cunosc şi nu respectă 
instrucţiunile pentru utilizarea lor, 
creează pericolul producerii de ex
plozii.

De aceea, pentru prevenirea ex
ploziei în locuinţa dv., indiferent 
dacă gazele acumulate provin tfin 
infiltraţii sau ca rezulta! af unei de
fecţiuni sau manevre greşite a insta
laţiei de utilîzpre, vă recomandăm 
următoarele i .

-  nu aprindeţi focul sau lumina 
electrică în încăperi fără o bună 
aerisire prealabilă;

- asiguraţi aerisirea permanen
tă în încăperile în care există apara
te de utilizare cu flacără descbtţâ ;

— asiguraţi ventilarea subsolului 
prin orificii de ventilare pe conto
rul exterior al clădirii şi între încă
perile din subsol;

-  nu obturaţi orificiile de aeri
sire a pivniţelor şi a subsolurilor teh
nice î

•** respectaţi instrucţiunile de O- 
tilizare a gazelor naturale extstenoe 
la consumatori şi publicate periodic 
în presă locală, efe către Distribuit 
de Gaze Naturale, v (794|

■*
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CONVOCARE

O ASOCIAŢIA ..Credinţa 
Adevărată Martorii lui 
lehova" vă Invită a lua 
parte la conferinţa publică 
cu teme biblice, ce va avea 
Ioc In sala Siderurgistul 
din Hunedoara, sîmbătă. 
23 noiembrie 1991. orele 
14 şi duminică. 24 noiem
brie 1991. orele 13. Intra
rea gratuită. (5885)

VtNZARI-
CUMPĂRĂRI

•  SOCIETATEA co
mercială „Carelfir"
S.R.L. Orăştioara de 
Jos oferă spre vînzare. 
la preţuri avantajoase, 
autoturisme import 
Diesel, expuse în Be- 
rhi. duminica. înce- 

. pînd cu orele- 9.
. . , ‘ (5875)

•  SOCIETATEA co
mercială „Transilva- 

: ni a — Ba varia", cu 
sediul în Deva. str. A. 
Vlaicu. nr. 19. telefon 
12457. vinde autotu
risme în stare perfec
tă de funcţionare, la 
preţuri negociabile. 
Caută cunoscător de 
limba cehă. necesar 
pentru. tranzacţi i co
merciale. (6958)

•  CUMPĂR urgent; do
lar* — 260 .lei, mărci — 
15̂  lei. Deva, telefon 
2#6. (5869)

•  VlND chioşc amena
jat în Orăştie, telefon 
47068. orele 20—22, '

■ ' ■  (5875) ■
•  VlND semicursieră.

Brad. telefon 956/50730, 
după orele 17. (5878)

•  VÎND apartament 4 
camere, etaj 1. garaj, bo
xă. Deva, telefon 23863.

(5872)
• C.A.P. Birtin vinde, la 

licitaţie. în fiecare dumi
nică, orele 10. pînă la li

chidarea patrimoniului, 
'mijloacele fixe din dotare.

, '  (6868)
■ •  VÎND înscriere Dacia 
4 300 (mai 1987). Deva, te-

• VlND apartament două
camere. Hunedoara, tele
fon 957/12495. (5880)

• VÎND televizor alb-
negru Diamant 210 B. în 
garanţie Deva. telefon 
28962. (5881)

• VlND Mercedes 200 
Diesel. Crislur. nr. 354.

(5883)
•  VÎND casă 2 camere 

în Timişoara, zonă centrală 
sau fac schimb cu casă 
sau apartament în Deva. 
Relaţii la telefon 24706,. 
între orele 18—20. V  >

• • ' (5866) -
• CUMPĂR sau preiau

contract apartament 3 sau 
4 camere în Deva, exclus 
Micro 15 sap Dacia. Re
laţii la telefon 18481. între 
orele 8—13. (5866) ■

•  VÎND urgent covor
persan 4/3 m. 30 000 lei. 
Preţ negociabil. Deva. te
lefon 21784. (5888)

•  VÎND convenabil Ford 
' Diesel 3,5 t şi Mercedes
Diesel 3.7 t, autoturism 
Mercedes 350. SE. Deva, 
telefon 17508. (5887)

•  VÎND Dacia 1 300. De
va. telefoane 18390 sau 
12388. (5886)

• VÎND înscriere Dacia
— iunie 1987, ridicabilă 
imediat. Hunedoara, te
lefon 17769. (6954)

• VÎND înscriere Dacia 
1 300. decembrie 1987. De
va, telefon 21520.

(6955)

SCHIMBURI 
DE LOCUINŢE

• SCHIMB garsonieră
Deva, str. Mărăşti. blPC 5. 
sc. B. ap. 23, cu aparta
ment 3 sau 4 camere. Q£or 
recompensă. Relaţii fotre 
orele 18—21. (5866)

•  SCHIMB apartament
două camere. Dacia, bl. 
26. etaj I. cu garsonieră 
central. Deva, telefon 
20013. (5884)

•  CAUT apartament, 
garsonieră, prefer cedare 
contract, recompensă. De
va. telefon 27714.

(5877)
' •SCHIMB garsonieră 

cu apartament, exclus Da
cia. Micro. Deva. Zăran- 
dului. bl. 80/2, ap.. 56. ■

- ' (5889)

I PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL I
j Organizaţia municipiului Deva invită pe j 
5 membrii săi Ia adunarea ce va avea loc in ziua I 
j de sîmbătă, 23 noiembrie, orele 11, pentru ale- j 
î gerea noii conduceri. (839)

L I B E R T A T E A
Primul ziar liber al Revoluţiei Române

CU REGULARITATE, LA DEVA

începînd cu data de 25 noiembrie a.c., Casa 
presei „Cuvîntul Liber" va difuza, cu operativi
tate, prin chioşcurile sale din municipiul Deva, 
cotidianul bucureştean „Libertatea".

Firmele interesate de apariţia unor reclame 
îp publicaţia amintita pot apela la serviciile Că
itei presei „Cuvîntul Liber", tel. 11275 sau direct 
la Departamentul de promoţie-publieitate al xi- 
toekfi „Libertatea", din Bucureşti, str. Brexokmu 
nr. 23-25. Telefoane : 13.27.73 şi 13.43.96. Tele- 
«dx : 15.24.57. Telex : 10169 LIB.R

■

. •  SCHIMB ffarşpnieră 
confort I. cu apartament 2 
camere, zona O. M. sau Mi
cro 3—4. Hunedoara, te
lefon 20486. (6957)

PIERDERI

• SOCIETATEA' comer
cială „Siderurgica" S. A. 
Hunedoara anunţă pierde
rea avizelor de exoediţie 
seria V.S. 244987—245000. 
Se declară nule.

(5879)
• PIERDUT dovadă de 

verificare tehnică a auto. 
turismului Dacia 1310. pe 
numele Curelar Cornel, e* 
liberată de Autoservice De
va. O declar nulă.

• (6353)

OFERTE DE SERVICII

• CU autorizaţia 5920/
4. XI. 1991 a luat fiinţă a- 
sociaţia familială „Dohan* 
Deva. avînd ca obiect de 
activitate desfacerea pro
duselor alimentare pream- 
balate. (5876)

COMEMORĂRI

r* mmm #. mmm # t

• SE împlineşte un 
an de la incredibila 
dispariţie a fratelui, 
cumnatului şi unchiu
lui nostru drag. 
GHEORGHE BOCAN, 
din Luncoiu de Jos. 
Nu te vom uita nici
odată ! Familia Ban- 
cu. (5873)

D E CE S

•  CU multă durere, 
familia anunţă dispa
riţia fulgerătoare a 
celui care a • fost un 
bun soţ. tată şl bunic, 

NICOLAE BOTA. 
în vîrstă de 71 ani. 
Ii vom păstra o 

pioasă amintire. In- 
mormîhtarea va avea 
loc in satul Topliţa 
Certejuîui. vineri. 22 
noiembrie 1991. orele 
14. (5882)

PRIMĂRIA
MUNICIPIULUI
HUNEDOARA

Organizează con
curs pentru ocupa
rea postului de arhi
tect Ia Biroul Urba
nism şi Amenajare a 
Teritoriului.

Concursul va avea 
loc în data de 19 de- 
cembrie 1991, orele 
10, la sediul Primă- 
riei. _

Informaţii supli
mentare Ia sediul 
Primăriei sau la te
lefon 13766.

(838)

Sucursala Hunedoara
încheie asigurări facultative de labilitate pe teritoriul României, 

avarii auto (CASCO) cu persoane- percepînd prime de asigurare, în 
le fizice şi cu persoanele juridice funcţie de capacitatea cilindrică a 
pentru autoturisme şi autostaţioane autoturismului respectiv, 
înmatriculate în România, cu va-

E X E M P L U :

Pentru un autoturism Dacia (cu excepţia Daciei 1100)

Primul an An An An An si
de asi-
gurarc 2 3 4 5 peste

Prima de asi
gurare — lei 9 700 8 245 7 275 6 305 5 820

Despăgubirea, în caz de eveni
ment asigurat, se face la valoarea 
reală a autoturismului la data ac
cidentului, influenţată cu coefi
cienţii de uzură a autoturismului 
respectiv.

Se pot încheia asigurări pentru 
avarii a autoturismelor, inclusiv re
morcile trase de acestea, şi .cu o 
primă de asigurare redusă cu 15 
la sută, 20 la sută sau 30 la suită, 
faţă de cea prevăzută mai sus, si
tuaţii în care din despăgubirile sta
bilite pentru fiecare caz de pagubă 
se scad corespunzător reducerii pri
mei de asigurare: 10 la sută, 15 la 
sută, respectiv 25 la sută după caz.

Asigurarea poate fi încheiată cu 
plata integrală a primelor de asi
gurare sau la cererea asiguratului 
se poate încheia şi in rate, astfel: 

—- în 2, 3, 4 şi 7 rate (la asigu
rări noi) iar la reînnoirea asigurării 
şi la 10 rate lunare.

S  Menţionăm că recent am 
introdus o nouă formă de asigura
re şi anume „Asigurarea facultati
vă a autoturismelor pentru pagu
be produse ca urmare a accidente
lor de circulaţie, precum şi de in
cendiu şi diferite calamităţi**, a- 
vînd următoarele caracteristici prin-

a) asigurarea se încheie numai 
pentru autoturisme şi remorci tra
se de acestea, înmatriculate în 
România, deţinute de persoane fi
zice şi peTsoane juridice cu domi
ciliul, sediul sau reşedinţa în Româ
nia ;

b) asigurarea se încheie cu va
labilitate numai pe teritoriul Ro
mâniei şi cuprinde toate cazurile 
de pagube pentru care se acordă 
despăgubiri Ia asigurarea faculta
tivă do avarii, cu excepţia celor de

l
furt, precum şi cele produse în le- I 
gătură cu utilizarea autoturismelor j 
la Concursuri, întreceri sau antre- J 
namente pentru acestea ; j

c) costul asigurării reprezintă !
prima prevăzută la asigurarea fa- | 
cultativă de avarii, diminuată cu • 
30 la sută, corespunzător riscurilor | 
de furt care nu se acoperă prin j 
această asigurare; I

d) asigurarea se încheie cu sau j
fără aplicarea franşizei (suportarea J 
a 10 la sută, 15 Ia sută sau 25 la | 
sută din pagubă de către asigurat), 
la fel cum se procedează şi la asi-1 
gurarea facultativă de avarii; !

e) în asigurare pot fi incluse şi |
cazurile de pagube produse în tlm- * 
pul cînd autoturismul este conduş i 
de alte persoane decît asiguratul, în j 
schimbul plăţii Unei prime supli-* 
mentare (25 la sută din prima ta- j 
rifară a asigurării de bază). J

■  Pentru/protecţia deţinătorilor | 
de autovehicule, în funcţie şi de* 
posibilităţile financiare ale acesto- I 
ra, există posibilitatea ca, în afară | 
de asigurarea facultativă a auto- I 
vehiculelor pentru cazurile de avarii j 
(casco), aceştia să poată opta şi J 
pentru contractarea altor forme de | 
asigurări, dintre care exemplificăm: !

a) asigurarea facultativă a auto- |
Vehiculelor pentru furt; j

b) asigurarea facultativă de ac- ;
cidente a conducătorilor de autotu- j 
risme şi a altor persoane aflate în î 
autoturisme; |

c) asigurarea facultativă a au- j 
toturismelor pentru pagube produ- J 
se de incendii şi alte calamităţi; ţ

d) asigurarea facultativă a au- »
toturismelor pentru pagube produse | 
ca urmare a accidentelor de cir- j 
culaţie. (836) I
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EXPLOATAREA DE GOSPODĂRIE 
COMUNALA ŞI LOCATfVA 

B R A D

Organizează, în data de 2 de
cembrie 1991, orele 12, concurs

pentru ocuparea unui< post de in- 
formatician (analist—programator).

Cererile pentru concurs se pot 
depune pînă în data de 28 noiem
brie 1991. ~

Relaţii suplimentare — la biroul 
personal al unităţii. (837)

» • • • • • • • • • • • • • • • • * • • • • • • • • •

!
I
t

REDACŢIA $1 ADMINISTRAŢIA,
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