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roicn-sorială aţârH 5*-a 
redus considerabil volu- 
rawl, dimensiunile — după 
decembrie 1989 — este 
un fapt arhicunoscut, re. 
fieetat pregnant In scă. 
densa producţiilor indus* 
triată ţi agricolă, kt di
minuarea nivelului : de 
frai al populaţiei. -

ftenltrindu-se mai pu
ţine materii prime şl ma
teriale, prestlndu.se mai 
puţine servicii, înseamnă 
că se lucrează mai puţin, 
deci şi mai lejer, ceea ce 
presupune acordarea u- 
nei atenţii sporite în 
muncă din partea tuturor 
celor angajaţi în procese 
productive ori in alte 
activităţi şi, în acest fel, 
reducerea accidentelor de 
muncă.

Ţkb aşa M- trebui 
să fie — ne confirmă şi 
ne întăreşte ideea . d i, 
ing, Frânase Hegedu*.' 
inspectorul şef al Inspec. 
taratului de Stat Terito
rial pentru Protecţia

Muncii Hunedoara — De
va. De fapt. datele noas
tre statistice relevă că 

numărul accidentelor mor
tale a scăzut în judeţ, 
in 1992, cu 24 la suta 
faţă de 1991 şl eu mult 
mal mult faţă da anii 
anteriori. t«sâv raportat 
la nivelurile de producţie 
realizate, numărul acci
dentelor menţionate este

derea o deţine tot mine- 
rjUU,în pofida faptului 

că programul de lucru este 
redus şi, ca urmare, pro
ducţia estemai mică. ur
mat de siderurgie şi, inex- 
plicabil, de domeniul lu

crărilor publice, de sectorul 
exploatării şi prelucrării 
lemnului, al producerii 
materialelor de construc
ţii ete. Cauzele oare eon.

dispozitive de protecţie,
hanii fiirwţ, iffln M) ŞtiS.
peste tot puţini. Pe de 
altă parte, nici ceea că 
avem nu este folosit eu 
atenţie al răspur s-a, se 
comit abateri flagrante
de la norme elementare 
de protecţie a muncii, nu 
se manifestă suficient In
teres la acest capitol din

:— —--------------------5T

CA .. .  MUNCA ?
Încă mare, iar ăl celor cu 
incapacitate temporară de 
muncă este de-a dreptul 
Îngrijorător, măi pronun
ţat în 1992 decît în anif 
precedent.

L-am întrebat pe inter
locutor în ce domenii sînt 
mai muite accidente de 
muncă şt care sînt prin- 
cipalii fâctori favorizanţi.

— Ca şi înainte, pon-

duc te producerea acci
dentelor d« muncă sînt 
multiple şi diverse, o» 
biective şl subiective. Este 
vorba despre condiţiile 
grele de muncă din amu 
mite sectoare, In care s-au 
investit prea puţini bani 
ori nu s.au alocat deloc, 
pentrâ modernizare, re- 
tehnologizare, dotarea cil 
materiale, instalaţii ţi

partea unor salariaţi şl 
chiar din partea unor 
conducători ai proceselor 
de producţie : şefi de for. 
maţii, maiştri, ingineri.

Mal mult, au Început 
să apără accidente pe 
seama nerespeetării nor
melor de protecţie a mun
cii fi în societăţile pri
vate. Dintre acestea, a- 
proape 99 la sută func

ţionează fără autorizaţii

Este extrem de periculos 
pentru oameni, pentru pa
tronii respectivi.

In discuţie a apărut 
fi ideea că nu s-a ela
borat o nouă legislaţie de 
protecţie a muncii, în 
tbnp ce normele vechi — 
deşi fM conţin elemente 
de politică — nu mai 
sînt acceptate şi respec
tate, ceea ce nu este nor-, 
mal şi nici benefic pen
tru sănătatea şl viaţa oa
menilor. Dimpotrivă.

Marele rău apărut la 
noi după revoluţia din 
decembrie 19® — de ă 
munci mai puţin şi a 
produce mal puţin — nu 
trebuie dublat şi de di
minuarea atenţiei şl răs
punderii faţă de normele 
de protecţie a muncii. 
Pentru că aceasta consti
tuie un bumerang cu ur
mări grave, adesea ne
faste, asupra celor care 
le încalcă.

DUMITRU GIIEONEA

CUVINTUI LIBER
ANUL V 
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permanent cu cititorii
Zilnic cititorii ziarului 

nostru ni se adresează cu 
diverăe probleme ce-i fră- 
nilntă direct pe cei care 
no-scriu sau, în numeroase 
cazuri, segmente largi ale 
populaţiei judeţului. Nu
meroase scrisori se referă 
la aspecte din viaţa sate
lor, la necazuri şi greutăţi 
cu care sînt confruntaţi 
ţăranii şi alţi proprietari 
de pămint care-şi reven
dică drepturile legale. Din 
lipsă de spaţiu, redăm pe 
scurt principalele proble
me ce sînt aduse, prin in
termediul ziarului, în a. 
tenţia celor ce trebuie să 
le soluţioneze operativ şi 
concret. Moş Mihai Poe- 
naru, in virstă de peste 
80 de ani, ne scrie că trece 
des cu autobuzul. prin sa* 
tul fiîrşău şi-l doare su
fletul cînd vede livada lă
sată în paragină. Pe bună 
dreptate- se întreabă : oare 
ce au de gîhd gospodarii 
satului să facă pentru re
dresarea plantaţiei respec
tive ? Oare nici specialiştii 
agricoli nu au nimic de 
spus despre soarta acestei 
livezi ?

Plin de indignare, dl Her- 
bâi lartcu Tiberiu ne scrie 
din Crâiova că primăria 
din Dobra îi pricinuieşte 
mari necazuri cu punerea 
în posesie a terenului, con
form adeverinţei provizorii

ce l-a fost eliberată de 
către comisia comunală. De 
aceea solicită sprijin pen
tru clarificarea neîntîrziată 
a situaţiei terenului ce-I 
are ea moştenire. Nemul
ţumit este şi dl Costică 
Braica, din Tîrnava de Criş, 
pentru faptul că nu i se 
iau în considerare datele 
înscrise în registrul agricol 
şi declaraţiile martorilor, 
în plus făcindu-se şi schim
bări de amplasament fără 
acceptul său. La insisten
ţele dlor loan Oprean, Vio- 
rel Braica, Ion Incău şi 
Vuzdupan Moisescu dăm 
curs esenţei întrebărilor a- 
dresate {pe care de altfel 
le puteau pune şi personal) 
dlui primar al comunei 
Vaţa de Jos, Florian To- 
njuş : ce poate spune de
spre comisia de aplicare a 
Legii fondului funciar, de
spre punerea în posesie a 
pădurilor, starea deplora

bilă a drumurilor, respec
tarea programului de lu- 

■ cru la primărie, primirea 
raţiei de ulei ? Cu părere 
de rău nu ne putem ex
prima asupra veridicităţii 
faptelor prezentate în co
pia scrisorii anonime ce se 
referă Ia activitatea des
făşurată la S.C.- „Comdor“ 
S-A. Orăştie. înţelegem că 
aţi făcut şi o intervenţie la 
organele în drept să ve
rifice modul de gestionare 
a patrimoniului şi fondu
rilor societăţii- Ca un citi
tor consecvent al ziarului 
„Ouvîntul liber", dl Gheor- 
ghe Dîma din Crişcior ne 
relatează că, fiind pensio
nar, îl interesează în spe
cial articolele care abor
dează tematica specifică 
acestei . categorii de oa-

N1COLAE TÎRCOB 
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Mita, cauţiunea 

şi verdictul (III)
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Pentru a fi calomniat nu.ţi trebuie mare 

lucru: ajung ' să fii om cumsecade.

Falsul patron al tinor 
firme inexistente la Ro
ma începe totuşi să dea 
explicaţii cu privire la 
dedării falşi. Dar acest 
lucru, numai în momen
tul în care i s-au prezen
tat rezultatele expertiză- 
rii aeestora. Are mai mul
te variante. Prima, Da, 
1-â adus pe Daniel la 
Deva, dar Ia rugămintea 
acestuia şi In schimbul 
promisiunii câ-i va pre
zenta o femeie frumoasă. 
Despre dolarii falşi nu 
ştie nimic. Cei 1200 de 
dolari falşi găsiţi în ma
şină au fost primiţi de 
ia Daniel drept gaj pen
tru că i-a împrumutat 
brăţara şi ceasul de aur 
In momentul plecării a- 
cestuia la locuinţa fe
meii. Văzînd că întîrzie, 
a crezut că de femeie se 
ocupă Daniel, aşa că 
a plecat singur la Arad. 
A doua versiune. Intr- 
adevăr, a adus în Româ

nia 2000 dg dolari falşi 
din Italia, dar la rugă
mintea Iui Daniel pentru 
a-1 ajuta să-şi procure 
bani. în plasarea ior în
să. tiu a fost implicat.

Evident, este foarte greu 
să se stabilească adevă
rul existent în afirmaţii
le sale despre preocupări
le din Italia, precum şi 
scopul repetatelor vizite 
în România. Tocmai de 
aceea, prin Procuratura 
Generală şi Ministerul 
de Interne se face apel 
la Interpol. Deocamda 
tă, acesta a rămas fără 
răspuns.

Şi acum, un lucru foar
te important. Pe parcur. 
sui anchetei s-au făcut
aluzii la oferirea drept 
mită a unor sume fabu.

TIBERIU MEDEANU 
procuror

VALENTIN NEAGU

(Continuare în pag. a 3-a) »
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O ANSAMBLUL FOLCLORIC 

„GETUSA’ LA AGRIGENTO (l- 
TALIA}. Ansamblul folcloric jiu 
deţean „Getusa" a plecat tn Ita
lia pentru a participa la Festi
valul folcloric internaţional de 
la Agrigento. Vor evolua orches
tra condusă de prof. Vasile Mo- 
todeţ, formaţia de dansuri popu
lare pregătită de. maestrul Mircea 
Ocoş, soliştii vocali Mariana An- 
ghel, Lenuţa Evsei, Ana Banciu.

O PUNCT DE DESFACERE. — 
Recent în oraşul Brad S.C. COM-

IMPEX „Karma" SRL, patroa
nă dna Elena Anca, a deschis un 
punct de desfacere a cărnii de 
porc şi de Vită şi a preparatelor 
din carne. Zilnic aici găseşti pro
duse proaspete şi de bună caii. 
tate, nelipsind specialitatea zo
nei ,,virşli a la Brad". Produsele 
sînt furnizate de către altă u- 
nitate, nou înfiinţată. S.C. „A- 
lexandra" SRL, patron dnul Dan- 
Viar el Plic, cu caro este in gso. 
ciere şi care Ta domiciliul său 
a deschis un abator de sacrifica
re a animalelor cu laborator de 
carmangerie, datat corespunză
tor cil aparatură specifică acti
vităţii (Al.J.)

O LOTO. Incepînd de dumini
că, 7 februarie a.c., se aplică o 
nouă formulă tehnică la loto, cu

o singură extragere de şase nu. 
mere diferite din 49, Deci, mult 
noroc stimaţi participanţi la pri
ma tragere ! (S.C.)

O ADEVERINŢE. Din cele 9 
sate ale comunei Sîntămăria Or- 
lea, pină în prezent, adeverinţe
le de proprietate asupra pămin- 
tului s.au inmînat la Ciopeia şi 
Vadu. De la primărie am aflat 
însă că şi în celelalte sate, tn 
mare problemele sînt rezolvate. 
(V.N.)

O CĂSĂTORII. Oficiul stării 
civile din cadrul Primăriei CiiŞ". 
clor a oficiat, de la începutul a- 
nului, mai multe căsătorii de ti
neri frumoşi şi sănăţaşi. , Ultima 
pereche care a spus „DA* sincer 
din inimi o fost constituită din 
domnişoara Mariana Rusu din

satul Barza — Crişcior şi dom
nul loan Potinteu din Ţărăţel — 
Brad. Cum se procedează in a. 
semenea cazuri, s-au făcut urări 
de bine cu viaţă lungă, sănătate 
şi Copii frumoşi. (AJ.) ;

O EXPLODEAZĂ PREŢU
RILE. La cofetăria din complexul 
„Orient" de pe str. 1 Decembrie 
din Deva, o cafeluţă costa 18 lei. 
De la T fehrkafie, costă 2$ de 
lei. E drept că se face în faţa 
clientului şi este foarte bună ca
feaua, dar oricum saltul preţului 
este considerabil. L-am aăzit pe 
un client zlclnd: „O creştere de 
cîţiva lei —- in condiţiile cind 
leul se devalorizează — ar fi 
fost normală. Dar aşa cine işt 
mai permite să bea cafea la „O. 
rient" ? (Tr.B.)

n m w u it

•  SEMNAREA ador.  
OULUI I »  ASOCIERE a 
României la Comunităţile 
Europene a fost apreciată 
d« oficiaHtâţHe comunita
re ca ua dement important, 
capabil să îi asigure stabL 
litatea şi. pe un plan mai 
larg, stabilitatea estului 
Europei, prin deschiderea 
pîrghiilor favorabile reia.

comerciale dintre a- 
şi Occident — ie. 

iateazi agenţia Associated 
Press, recepţionată de Rom- 
pres.

„Acordul poate ajute Be. 
mânia să. devină un pol 
al stabilităţii" — a declarat 

' Comisiei CEE. 
Detera. Acordai 

lu i  reflectă vota. 
ţa ambelor pârii de â-şi 
întări legăturile şi de a «- 
ieri o bază pentru dezvol
tarea României.

•  IN PARLAMENTUL 
REPUBLICII MOLDOVA 
au fost anunţate rezulta, 
lele votului în problema 
demisiei prezentate de pa. 
iru lideri al forului le
gislativ al ţării. Astfel, au 
fost aprobate cererile de 
demisie înaintate de A. 
lexandru Moşanu, preşe
dintele Parlamentului, Ion 
Hadârcă, vicepreşedintele 
acestui organ al puterii de 
stat şi Ion Matei, preşedin
tele Comisiei pentru pu
blicitate şi mijloace de in. 
formare tn masă. Deputaţii 
an respins cererea de de
ntiste a iui Vasile Nedel- 
ciuc, preşedintele Corni, 
siei pentru relaţii externe.

•  statele . Unite
estimează că o nouă acţiu
ne a Naţiunilor Unite nu 
mai este „necesară", după 
decima israeliană de a per
mite revenirea imediată a 
aproape 100 din cei 400 
de palestinieni expulzaţi şi 
de a reduce la jumătate 
perioada de exil a altora, 
a declarat secretara! de 
stat Warren Christopher. In 
cursul unei conferinţe de 
presă la New York, Chris
topher a declarat că preşe
dintele Bill Clinton şi el 
însuşi sînt „foarte satisfă
cuţi" de deciziile luate de 
Către Israel. „Estimăm că 
o nouă acţiune a Consiliu, 
lui de Securitate al Naţiu
nilor Unite nu este nece
sară", a subliniat ci.

•  JUSTIŢIA GERMANA 
a afirmat marţi că fostul 
lider al RDG, Erich Ho- 
necker, nu va revehi in 
Germania nici ca simplu 
martor, pentru a-i ajuta pe 
foştii demnitari est-germani 
în prezent judecaţi ta Ber. 
lin, transmite AFP.

Intr-o scrisoare trimisă 
din CbiHe şi care a fost ci
tită în faţa tribunalului 
berlinez unde de la 12 no
iembrie se desfăşoară pro. 
cesul privind morţii de la 
zidul Berlinului,. Uonec- 
ker a afirmat: „Nu am in
tenţia de â depune mărtu
rie într.un’ proces oareca- 
rc“. fy

•  LIDERUL SIRBILOR 
DIN BOSNIA, Radovan 
Karadjici, a acuzat ţările 
occidentale că „au distrus 
Iugoslavia- afirmind că în 
prezent, alături de şîrfoi, 
se mai află „grecii, româ
nii şl Dumnezeu", relatea
ză agenţia EFE de la o 
conferinţă de presă orga
nizată la Belgrad pentru 
un grup de ziarişti greci.

:******* M * * ***«**»»> W * **



.• tr~
'% <*

V a *  2
<'VVWTUL U B ER

SA FIE TRANZIŢIA DE VINA ?

Locatarii blocului 1 ABG din o_ 
raşul Haţeg, de pe strada Aurel 
Vlaicu, pe lingă faptul că sînt vă
duviţi de ani de zile de apă cal
dă şi de căldură, mai nou sînt frus
traţi şi de energie electrică. Astfel, 
aproape în fiecare seară se produce 
cîte o pană de curent electric din 
cauză că transformatorul trebuie 
înlpcuit şi salariaţii de la l.R.E. Ha
ţeg nu au bunăvoinţă. La telefonul 
lor de la deranjamente nu răspunde 
nimeni. De asemenea, nici la Pri
măria din Haţeg nu răspunde ni
meni la telefon. Eu‘ ştiu că doar 
primarul esta plecat în străinătate... 
(Sorin Andronache, Haţeg, str. A. 
Vlaicu, bloc 1 ABC, ap. 46).

STIMATA redacţie.

Mă numesc Milaciu Sanda, lo
cuiesc în Hunedoara, str. G. Enes- 
cu, nr. 3, ap. 16 şi sînt proprietara 
imobilului din str. Rotarilor, nr. 
24. Doresc să mulţumesc redacţiei 
ziarului „Cuvîntul liber" pentru 
obiectivitatea şi discreţia de care 
a dat dovadă în articolul „Anoni
mii" din data de 12 ianuarie 1993, 
un^e am fost menţionată cu iniţia
lele M.S. De altfel, pentru „invi- 
d fesul ănonim“ menţionez că tot ce . 
se îaflă la adresa sus-menţionată es
te manca cinstită a trei generaţii,

începînd cu anul 1920, cind bunicii 
mei au cumpărat această casă. Deci, 
primiţi pe această cale sentimente- , 
le melc de recunoştinţă şi cele mai . 
alese gînduri. (Milaciu Alexandrina, 
pedagog, Liceul industrial nr. 3, 
Hunedoara).

POŞTA RUBRICII

o Traian Răşcanu, Hunedoara. 
Fiind spaţiu de folosinţă comună, 
acesta revine fiecărui ’ locatar de 
pe scară şi din blocul în care lo
cuiţi, care şi-a cumpărat aparta
mentul. O altă cotă revină statului, 
în cazul că nu toate apartamentele 

, din bloc ar fi cumpărate. De. la ci
ne să cumpăraţi dv. acele spaţii ? 
Aceeaşi întrebare i s-ar pune ori
cărui cumpărător, nu numai dv. 
Dacă puteţi încheia un contract de 
vînzare-cumpărare cu toţi aceşti 
proprietari, şi dacă ei doresc să vi l 
vîndă, dv. puteţi deveni proprieta
rul unic al spaţiului în cauză. Alt
fel acesta nu poate fi Intabulat pe 
numele unui singur proprietar, E 
mai bine că el să rămînă ce.a fost 
— spaţiu de folosinţă comună.

• Shnion Căsălean, Vorţa :,. Da, 
puteţi lăsa altor persoane decît moş
tenitorii dumneavoastră legali bu. ; 
nurlie de care dispuneţi, in schim
bul întreţinerii şi al obligaţiilor pe 
care doriţi să le mai stabiliţi. Pen
tru aceasta trebuie să încheiaţi cu

y y

persoanele respective un contract 
legal de vînzare-cumpărare în care 
.să. fie prevăzute' drept clauze con
diţiile dv.

• Gheorghe St roia, Pi.şchinţi: Pen
tru soluţionarea dosarului la care 
vă referiţi, Oficiul de pensii a luat 
măsura chemării la Oficiu a celei 
în, cauză în vederea verificării as
pectelor sesizate de dv., verificări 
in funcţie de rezultatele cărora se 
vor lua măsurile legale (I.L.)

• Mi hait Trif, Haţeg, Pavel Dra- 
gota, Haţeg : Cererile dv, prin ca
re aţi solicitat adăugarea perioadei 
de stagiu militar la vechimea în 
muncă, sînt în evidenţa oficiului de 
pensii, dar numărul foarte mare 
de asemenea cereri fac imposibilă 
o operativitate a rezolvării lor do
rită de dv. şi chiar de lucrătorii o- 
ficiului amintit. Se lucrează la ele 
şi în scurt timp veţi primi sumele 
£e vi se cuvin. (I.L.)

• Sinesie Golea, Hălmăge], jud.
Arad. Dacă datele din scrisoarea 
dv. sînt reale, la împlinirea vîrstei 
de 45 ani aveţi dreptul la pensie, 
întocmirea şi depunerea • dosarului 
de pensie la oficiul de specialitate 
este însă o chestiune de competen
ţa, unităţii la care lucraţi şi ţine, 
deci, de organizarea muncii com
partimentului de personal din ? a. 
ceasta unitate, (I.L.) - '

* • * • ? • *  0 * p * m * - - • * # * • * • ,  * * * şi

r „Mişcările seismice", care. 
bîntuie mineritul româ.. 
nesc nu şi-ău stins ulti
mele undo, reorganizările 
continuînd atît în unităţile 
direct productive din acest 
segment economic, cît şi în 
cele auxiliare.

Am zăbovit acum cîteva 
zile.la „KTA-Trans“ Deva, 
unitate înfiinţată în luna 
iunie 1992, prin desprinde
rea de Baza de Aprovizio
nare, Desfacere şi Prestări 
Servicii; Deva. Dl ing. Sil
viu Fopescu aste directo
rul firmei —- proaspăt nu
mit în funcţia respectivă,

: ne;, un parc... relâţiy vechi. 
; — tn pofidă greutăţilor, 
cum „s.a demarat'* în noul 
an ?
. — Am început intens 
transportul intern şl ex
tern, care va redresa ac
tivitatea economică a fir
mei noastre. Intenţionăm 
să „punem pe. roate" un 
transport- rapid de cofe
tărie în ţară. şi în afară.

— Cum apreciaţi bilan. 
ţul anului trecut ?

—- Am înregistrat o pier. 
dere destul de mare, un- 
dava pe la 40 de milioane 
de lei.

„flA-TMNS“ se pune
p e . . .
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LA SÎRB1|pa localitatea Sîrbi, din 
cohiuna îliă; nu există ni
mic de natură şă, explodeze, 

f deşî ifemulţamirile cu pri
vire Ig aplicarea Lggii fon
dului funciar nu sînt pu
ţini'. Ne spuneă dl Valen
tin Popa": • ■ " ,

— Lichidarea fostului 
G.A.P. s-a făcut după pu
tere. S-ttu năpustit mulţi 
asţipra grajdurilor, maga-

1 ţjiîor şă.,* şi a luat: fie
care ce a vrut.

— Chiar aşa ?
•— Chiar 1 S-au năpustit 

asupra bunurilor comune 
şi oameni care nu prea au 

. muncit în fosta unitate 
cooperatistă.

+. Ce s.a întîmplat cu 
- animalele ?

■ Au fost luate de unul 
şi de altul, fără nici un 
fel de plată. Foarte mulţi 
oameni n-âu apucat să ia 
nimic, ; ;

Cefe mai multe nemul- 
ţumiri sînt însă în legă
tură cu împărţirea pămîn- 
fului. Familia Popa, ' de 
pildă, ar avea dreptul la 
circa 3,5 ha, dar a primit

Puterea bunului plac?
doar 2,5 ha. Ne-spunea dna unde pe vremuri Se ţineau 
Valerfe Popă reproducătorii; între : fe.

Cîrid s-a împărţit li- meia respectivă şi dl. V.P. 
va’da a luat fiecare ce su- s-a încheiat un act care nu 
prăfaţă a vrut. Eu însă şi s.a întocmit legal,'îritrucît 
alţii am primit doar o'ft- pe vremea aceea nu se Ie
şî  d« cîţiva metri lăţime, galiza, vânzarea pămînţului 

— Comisia n-a ţinut-sea. fiind interzisă. Pe grădina
ma de actele ce le deţin 
oamenii ?

— Nu. Cei din ' comisie 
şi-au luat pămîntirl cel mai 
bun şi cît au vrut. Aşa au 
procedat şi cu neamurile 
pe care le-au favorizat. ■;

De-a lungul anilor de tota
litarism s-au făcut unele 
modificări în ce priveşte, 
mai ales, proprietatea asu
pra grădinilor' din intra
vilan. Iată un caz. Dl V.A. 
a întreţinut o femeie în 
yîrstu care La ţăsat trei 
grădini, mai bine.zis ur
maşii ei. Pe una din gră
dini se află o construcţie

respectivă s-a instalat drept 
stăpîn un cetăţean din Bre
tea Mureşană care.se; zice 
- vrea să amenajeze în

1. ATALANTA (5) 
— JUVENTUS (4)

CU L
(Urmare din pag. 1)

meni. Marea sa durere 
constă în faptul că laptele, 
care — cum ne scrie .— 
este aliment şi medicament, 
este tot mai greu de pro
curat şi la sate, costul a- 
cestui produs ajungînd la 
120—150 lei. Nu are nici un 
fel de nostalgie pentru 
fostele G.A.P.-uri, dar du
pă distrugerea zootehniei 
acestora chiar şi carnea 
începe să devină o pro
blemă insolvabilă. Pentru 
înlocuirea laptelui şi me
dicamentelor care sînt 
foarte scumpe, dl G.D. se 
gîndeşte şi propune să se 

apeleze, la vară, bineînţeles, 
la strîneerea si foJociroa

plantelor medicinale, deşi 
substituirea nu se poate 
face în totalitate.

Ne bucură că dl Nistor 
Armean, din Baru, este 
abonat la ziarul nostru 
şi-i mulţumim pentru ură
rile de bine ce ni le-a 
adresat lâ început de ’ an 
Referitor la întrebarea ce 
ne-aţl pus-o, dle N-A., vă 
precizăm că puteţi deveni 

■ membru al Asociaţiei pen
tru Protecţia Consumatori
lor din judeţul nostru, a. 
dresîndu.vă direct la sursă, 
respectiv la sediul acesteia: 
Primăria Locală Deva sau 
la telefon 615214, care vă 
pot dă relaţiile ce yă in
teresează privind soluţio
narea necazurilor personale, 
pe care nu ni le.aţi deta
lia*.

clădirea de care vorbeam 
un birt. Dl. V.P. âr vrea 
să o folosească respectiva 
clădire redîndu.i destinaţia 
ce. a avut;0 cîndva. Dl. 
Traian Căinanţ are şi dum
nealui un act ştampilat de 
fostul consiliu popular al 
comunei îlia, de care, de 
asemenea, comisia de apli
care a Legii fondului fun
ciar nu vrea să ţină sea
ma. Astfel de aspecte sînt 
foarte numeroase la Sirbi, 
de aceea Consiliul local 
TI ia • trebuie să intervină.

TRAIAN BONDOR 
Gh. 1. NEGREA

C O N C U R S U L  D IN  

7 F E B R U A R I E

18 9 3 6 22—23 21 (4-3) 
18 7 7 4 32—23 21 (+3)

Atalanta pare decisă să-şi ocupe un loc pentru 
Cupe. . 4 ; - ■' +4; 4

Pronostic: 1, X
2. CAGLIARI (9) 18 7 4 7 17—18 18 (+2)

— INTER (2) 18 10 4 4 34—25 24 (+6)
Ţinînd copt că ambele echipe joacă extrem de 

spectaculos, meciul poate asigura cele două punc
te vreuneia. 4  4 , ■'■4

- Pronostic: 1, 2 , ’
3. FIORENTINA (10) 18 5 7 6 31—30 17 (+1)

— LAZIO (3) 18 7 7 4 36—27 21 (+1)
După o perioadă mai critică a Fiorentinei, ne

putem iarăşi aştepta de la ea Ia un reviriment. 
Pronostic : 1

4. MILAN (1) 18 14 4 0 40—16 32 (+14)
— PESCARA (18) 18 3 3 12 25—39 9 (—11)
Este cel mai mare „solist" din campionat, însă 

poate fi şi cea mai mare... surpriză !
Pronostic: 1, 2 4

5. NAPOLI (16) 18 6 2 9 27—30 15 (—1)
— FOGGIA (11) 18 6 5 7 23—31 17 (—3)
Foggia îşi apără şansele şi în deplasare (bineîn

ţeles, şi de rămînere în ,,A“) cu străşnicie, unde nu 
a obţinut nici un succes pînă acum.

Pronostic : I, X-
6. ROMA (12) 1$ 5 6 7 20—20 16 ţ fe

— GENOA (14) 18 4 8 6 26—35 16 (—2)
Victoria Romei ar da motive de nelinişte pentru 

•Skuhravy şi coechipierii săi. .
Pronostic : X

cu care am purtat o scur
tă discuţie.

— Dle director, care este 
obiectivul firmei „ETA 
Trans** Deva ?

— - Principala activitate
a firmei noastre o repre
zintă transporturile de 
mărfuri, in ţară şi dincolo 
de hotare, activitate de re
paraţii şi de întreţinere 
pentru toate unităţile a- 
parţinătoare Sucursalei Mi
niere Deva, precum şi pen
tru persoane fizice sau a- 
genţi privaţi. ■
— tn generat, în transpor

taţi sînt multiple igrentăţi. 
Acelaşi lucru se hitîmplă 
şi Ia unitatea dv. '! s . ..

— Pe lingă cele genera
le -- lipsa de anvelope :şi 
a unor piese de schimb—, 
blocajul financiar. ne-a 
. creat, numeroase probleme, 
la care s.a adăugat şi ab
senţa unui program, * de 
lucru riguros, conform că
ruia fiecare angajat să 
ştie ce are de făcut. Alte 
-greutăţi derivă şi din fap
tul că, la divizare," parcul 
auto, a fost împărţit ine
chitabil, nouă rămînîndu-

— Legat de numărul an
gajaţilor, vreo noutate ?

— Facem eforturi să dăm 
fiecăruia de lucru şi să-i 
asigurăm un salariu rezo
nabil.. Viaţa este grea şi 
pentru noi. Un lucru bun 
rămîne că tot mai mulţi oa
meni înţeleg să munceas
că corect şi în condiţii ca
litative sporite. Este sin
gura cale de a supravieţui.

Am mai reţinut din dia
logul cu interiocu toi ul ,gîn. 
dul bun al conducerii- de 
ă ajuta oamenii, de a se 
lucra corect' "pe principii 
economice sănătoase, . ne
voia respectării ordinii şi 
legalităţii, a disciplinei de 

. către fiecare angajat — de 
la portar, pînă l;j director 
+, fără â mai aminti „in 

.terviurile" pe care . diverse 
’ persoane le.au dat organe

lor ’ de ancheta, pentru 
’ „mici aranjamente". Cît 

priveşte noua formulă or
ganizatorică in care este.' 
cuprinsă şi . „ETA-Trâns‘‘, 
Deva,,-pare a. fi doar... o 
„carte, trecătoare".

CORNELPOENAR

18 6 3 9 26—26 15 (—3) 
18 7 1 7 20—21 18 (—2)
acasă" de Udinese va cin..

7. SAMPDORIA (7) 18 6 7 5 fO—28 19 (+1)
— ANCONA (17) 18 4 2 12 27—43 10 (—8)
Sampdorîa porneşte-, juare favorită. Atenţie însă

la surprize........  * " ţt- . ,■
Pronostic : 1 " '

8. TORINO (6) 1» 5 9 t  19—14 19 (+1)
— BUKSCIA (13) 18 5 6 7 18—24 16 (—2)
Torino nu a nîai cîştigat pe teren propriu din 25 

octombrie (I), iar în partida cu lîrescia ar trebui (are 
posibilitatea) să o facă. V 1 : 4 '.

’ Pronostic : 1

9. UDINESE (15)
— PARMA (8)
Orice punct pierdut

' ţări mult pentru soarta sa.
Pronostic : 1, X "‘ă

10. BARI (12) 20 8 4 8 22—25 20 (+2)
— PIACENZA (7) 21 8 8 5 24—17 24 (+2)
Punctele cucerite în deplasare de Piacenza i ar 

face pe suporterii acesteia să spere la ai 4-lea- loc ce 
asigură promovarea. ) 4 : - 4+ :

Pronostic : X, 2 .
11. MONZA (15) 21 3 117 12—19 17 (— 3)

— REGGIANA (1) 21 13 7 1 28— 7 33 (+11) 
Liderul, care se şi gîndeşte deja cum va fi în

toamnă în prima divizie, se pare că s-ar mulţumi şi 
cu un meci nul la Monzer.

Pronostic : X ■ .
12. MODENA (13) 21 6 7 8 19—25 19 (—1)

— PADOVA (8) 2 1 8 7 6 25—22 23 (+3)
Fiind scutite de griji şi de emoţii, combatantele

de duminică probabil „vor conveni" la împărţirea 
punctelor.

Pronostic : X
13. VENEZIA (4) 21 9 7 5 27—18 25 (+2)

— ASCOLI (6) . 20 9 6 5 30—20 24 (+4)
Meci cu mare miză in lupta pentru promovare. 
Pronostic : 1, X, 2
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Mita, cauţiunea şi verdictul fiii)
(Urmare din pag. 1)

loase, pentro ca cercetă
rile să -fie oprite la un 
stadiu incipient. La lei 
de important este însă şi 
faptul că ancheta s-a des
făşurat în continuare, 
fiind respinse orice tran
zacţii pe această temă.

Văzînd acest lucru, in-

Iîntre timp, a intrat pe italianul nu venea în Ro. '
roi judecarea dosarului mânia doar pentru ochii j
propriu-zis. Părţile au 
manifestat un deosebit 
interes pentru a se ter
mina judecata chiar la 
primul termen.

Verdictul: G. Mario es
te condamnat Ja 4 ani şi 
78 de zile închisoare, 
constatîndu-se totodată că 
cele 78 de zile au fost e-

S E R U L ,

M afia  in  R o m â n ia
culpaţii fac cerere de pu
nere în libertate pe cau
ţiune. Ş Procuratura le 
respinge şi înaintează do
sarul Tribunalului Jude
ţean pentru judecarea in
fracţiunii de punere în 
circulaţie a mijloacelor 
de plată falsificate, in
fracţiune sancţionată de 
lege cu închisoare de la 
2 la 7 ani.

Signore Mario este în
să nerăbdător să-şi re
capete libertatea, astfel că 
reînnoieşte cererea - de 
punere în libertate pe 
cauţiune. Instanţa mani
festă indulgenţă pentru 
soarta italianului şi dis
pune eliberarea sa pentru 
o sumă ce echivalează 
1000 de dolari. Măsura es
te blocată cîteva săptă- 
mîm datorită recursului 
înaintat de procuratură, 
care trebuie judecat de 
Curtea Supremă. ;v

Nu s-a mai ajuns însă 
la acest stadiu, deoarece, *

xecutate în cadrul deten
ţiei preventive. Pentru 
cei 4 ani s.a fixat o cau
ţiune echivalentă cu 1000 
de dolari. Aceasta repre
zintă 280 lei pentru fie
care zi de detenţie. A 
fost eliberat, iar acum 
probabil că îşi încearcă 
norocul prin alte oraşe 
din România {poate prin 

’ alte ţări din Est) sub' 
pretextul pă îi plac fete- 
le frumoase. . J?
. R. Daniel, falsul italian, 
a fost condamnat la trei 
ani închisoare, dispunîn- 
du.se a se executa „la 
locul de muncă". I s-a 
găsit urgent, la o unitate 
privată din Arad.

Compasiunea instanţei 
a făcut ca cei doi să ple
ce cu treburile lor, an
chetatorii rămînîrtd cu 
senzaţia . că eforturile şi 
riscurile lor în . vederea 
despîlcirii unor afaceri 
tenebroase au fost aproa
pe zadarnice. în mod cert,

frumoşi ai româncelor.

In loc de încheiere |

- Dintr.o recentă tradu-1 
cere din ziarul Corriere * 
della Sera aflăm lucruri I 
care nu ni se par doar J 
întîmplător legate de fap- 1  

tele despre care am scris. I 
Iată-le: J

•  O amplă operaţiune | 
a carabinierilor italieni J 
s.a soldat cu capturarea I s 
a 3 milioane de dolari * 
falşi. Şi acum atenţie : în. I 
treaga sumă era în banc- J 
note de 100 de dolari (e- i 
xact ce aveau cei doi). I

•  Dolarii tipăriţi în ‘ 
Italia sînt cei mai reuşiţi. |

•  A fost arestat RIaus * :
Ruezinger — omul care I 
cutreiera Europa în cău-, 
tarea de contacte pentru* 
plasarea dolarilor falşi I 
în ţările din Est. ‘

•  Anchetele declanşa- I 
te au scos la iveală căJ 
dolarii , falşi au invadat J 
în ultima vreme aproape I 
toate ţările din Est ÎN * 
SPECIAL ROMÂNIA. |

« Odată cu cele 3 mi- * 
lioane de dolari falşi s.au I 

. descoperit şi 600 de per- ' 
mise de conducere în alb. | 
(Apropo de permisul de * 
conducere falş al dlui • 
Mario). | -

•  Dolarii falşi captu- *
raţi erau pe punctul de I 
a lua drumul, spre C.S.I, * 
şi Europa de Est. |  ,

Concluziile tragbţi-Ie 5 
dumneavoastră.' >; ? t

Din
IN ATENŢIA CONSUMATORILOR 

DE 6AZE NATURALE
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Vechi nume de 

localităţi haţegane (I)
■BUCURIA ALBA!

BOŞOROD, - sat, reşe
dinţă de comuna. Pe teri
toriul localităţi» s-au des.

• coperit numeroase vestigii 
mâte'riaie din vremea stă- 
pînirii. romane în Dacia.
Prima atestare documen
tară este din 1733, vechea 
vatră a satului aflindu.se, 
după tradiţia locului, la 
circa 2 km spre nord.vest.
Identitatea- în , ce Priveşte 
atestarea documentară a 
aşezării este evidenta dar 
că se are în vedere că lo
cuitorii din Boşorod se 
numesc boşorogani. Nu
mele este derivat al unui 
antroponim Bojor (varian
tă a lui Bujor) plus sufixul 
-og. Numele iniţial al sa
tului hunedorean a fost, 
deci, Bojorog, scribii vre
mii înlocuind pe — g —* cu . 
sufixul topic maghiar _d. 
în 1854, aşezarea avea 1181 
locuitori, iar în 1919 - din 
cei 1404 locuitori, 1392 e- 
rau români.

CHITID, sat în comuna 
Boşorod. Pe teritoriul sa
tului s-au descoperit o- 
biecte de podoabă din ar
gint, dacice, monede re
publicane şi imperiale ro
mane, pătrunse în Dacia 
înainte de anul 106 d.Cr., 
prin comerţ, ceramică, că
rămizi, ţigle şi olane, pro
venind de la o construcţie 
din vremea Daciei roma
ne. Atestat documentar, 
prima oară la 1377 ca sat 
românesc, numele îşi păs
trează consoana de început 
R, iar din 1733, în unele 
atestări apare şi T. Topo
nimul poate proveni de la 
antroponimele: Chit (n),
Chiciu, Cic, Cică sauTiciu, 
nume existent în zona Pă- 
durenilor. Unuia dintre a.
^vvwbvvvwrtWiwyNvvwwvvvrfwvwvwwuwuvtfvyî,

ceste nume de familie'ro
mâneşti i s-a adăugat su
fixul maghiar -d, devenind 
toponim. Pântru - analogie 
să se vadă numele vechi- 

- lor 'familii româneşti : re
date în maghiară (Ţytye 
în Maramureş şi Rite, Ty- 
ite în zona Clujului). De 
asemenea, numele satului 
bănăţean Chiteşti cît ’ şi 
numele-satului ateştat< în 
.1362 (Thytcisj situat pe un 
afluent al Cernei, probabil 
în vecinătatea satului Zlăşti.

BALOMIR, sat in comu
na Sîntămăria-Orlea. To
ponimul propria din nu
mele de persoană omofon, 
de origine vechi slavă. Cu
noscut fiind faptul că în- 
cepînd din secolul al XIV- 
lea, antroponimele şi to
ponimele de origine slavă 
nu mai au semnificaţie et
nică, Balomir — toponim 
şi antroponim — este - o 
creaţie românească. Prima 
menţiune documentară da- 

■ tează din 1451. La Balo. 
mir, sat enezial românesc, 
avea loc în 1496 o aduna
re a cnejilor haţegani, ca
re urma să stabilească 
drepturile familiilor Ren- 
deffy din Rîu de Mori şi 
Ropaz din Vad asupra u- 
riei păduri din vecinătate.

NUCŞOARA, sat în co
muna Sălaşu de Sus. Pri
ma atestare documentară 
a localităţii este din 1394 
(villa libera Noxora). De
numirea provine de la ape
lativul nuc(a)şoară, formă 
diminutivală a substanti
vului nucă, cu sensul de 
„clocotici" (Staphylea pin- 
nata). în judeţele Argeş 
şi Prahova există sate cu 
numele Nucşoara.

Dr. MIRCEA VALEA

I ■
I Cinţi dîn norii . rin-l 

duiţî în’ îndepărtatul"
. .1. văzduh a prins «ă-cear-1 ’ 

Rnă cu fluturaşi albi dej
nea inima a tresărit 

I  s-a zbătut intr-o dulce.

I bucurie. Ninge ! N-am I  • 
avtjţ. atîta inimă,, atîta !  - ~

I suflet să pot strînge la i 
piept bucuria copiilor!

I  care se îngemăna cu |
■  a mea. Imploram cerul!
I  să ningă în vreme ce |
•  drăgălaşii mei prieteni» ^
I  lăsau să le cadă pe o - |
I  brazuL rumen mult do. a 

-t-*,riţii fulgi de nea. . Ba| 
î  am văzut copilaşi cu i 
I  limbuţele sedase" aştep- f  *

întreţinem ^ exploata
rea şl repararea instala
ţiilor de utilizare a gaze
lor naturale revine bene
ficiarilor.

Pentro preîntîmplna- 
rea accidentelor ce ar 
putea surveni din Cauza 
folosirii incorecte a fii"' 
stalaţiilor de gaze natu
rale, se vor respecta eo 
stricteţe următoarele re
guli :

1. ÎNAINTE DE 

_ APIUNDEREA^^y-f;'; 

FOCULUI:

a) Se va face ventila
rea încăperilor In care 
funcţionează aparatele de 
utilizare; în centralei* 
termice şi în încăperile 
ca aparate cu focuri libe
re se va crea o ventilare 
permanentă ;

b) Se va controla tira
jul aparatelor racordate 
ia coş; în caz că se con
stată lipsa tirajului, nu 
se va aprinde focul dedtt 
după luarea măsurilor ca
re să asigure tirajul (cu
răţarea coşului, a sobei, 
separarea - aparatelor de 
evacuare mecanică, des
chiderea clapetelor de re
glaj etc.>:

c) Se va controla dacă * 
robinetele aparatului- de 
utilfeafres-sint închise; da
dă robinetele sînt deschi
se. Se- vor lua măsuri de r 
ventilare a încăperilor - 
respective şi a celor înve
cinate, aprinderea focu
lui făcfiidu-se numai' du
pă a erîiirea completă ; !
■*dl- Se vă', asigura acce-, 

sui aerului de greiere în 
focarul aparatului de u. 

’ tBfcaire (prin deschiderea, 
uşiţelor eenUSaniîul- la - 
sober prin- desc&d&F<&* 
fffnfiBâă^deE acces la- aer- 
tn foeas,' prin pornirea 
vrtrtSatmruhri ete.î ;

e) Se va verifica func
ţionarea aparaturii' de au- . 
tomatizare t

însem nări iii
ele un fulg alb de nea.I

ISă-1 savureze. Strat de! 
zăpadă nu se aşternuse, |  

l dar săniile erau gata ■  
[ de lunecuş. Şi tăvăluşu-1 
rile, ce să mai zicem.IO minunăţie, un spec
tacol care aduce bueu.l 
rie şi umezeşte, ochii. I 

Au ieşit să iubească I 
fulgii de nea şi căţelu-J 
şii. Am privit îndelungi 
un căţeluş cu hamul bi-1 
ne prins la piept, care |  
se opintea să-şi tragă I 
prietenul. Ga în basme I 
adevărate. Ne-am zis : I 
doamne dă mai des I 
peste noi necuprinsa bu_ ! 
curie albă. Să înmugu- l  
rească în inimile noastre I 
voia bună. |

Gh.I. NEGREA |

fl Se va asigura ven
tilarea focarelor. ?

2. LA APRINDEREA 

FOCULUI 

ŞL IN TIMPUL̂  

FUNCŢIONARII:

a) După aerisirea fo
carelor. minimum 5 mi
nute. se poate proceda In 
continuare la aprinderea 
focului Aprinderea ar
zătorului sau a instalaţie!

de ardere se face numai 
cu aprinzătorul, fiind in. 
terzisă aprinderea direc
tă cu chibrituri, hlrtle 
etc. î

b) Se apropie aprinză
torul de arzător, după ca
re se deschide lent ro
binetul de manevră, pînă 
la aprinderea flăcării: 
continuarea deschiderii 
robinetului se va face 
concomitent cu suprave
gherea stabilităţii flăcă
r i i :

c) Respectarea instruc
ţiunilor elaborate de fa -. 
brica producătoare a a- 
paratelot de utilizare ;

d) Supravegherea per
manentă în timpul func
ţionării a thturor apara
telor neautomatizate; :

e) Stingerea focului la 
apaţatele de' utilizare ra
cordate cm furtun se va 
face prin închiderea ro
binetului, de siguranţă (cel 
dP dinaintea furtunului), 
după stingerea flăcării în- 
chizîndu-se şi robinetul, 
de manevră;

f) In instituţii s  (şcoH ? 
cămine, hoteluri), focul 
aşi aprttide* şi se stinge 
numai de către persona
lul hisţruit_.şl ţrisăfctnat ~ 
oii aceasta, prin grija 
unităţii beneficiare *

3. INDICAT» -  ;

; SPECIALE: ' . '

a) La utilizarea gaze
lor este interzis:

: — să-se aprindă focul 
dacă apăhaţul de-ntilizăre 

.nu este- etanş sau dacă 
nu âre tira j;

• t — să se . lase focul a- 
>)WH»»̂ ’Re8upraveshe&t: -

— să se doarmă cu fc-
cul- ;

f-Ps şS ie:doasmă*tn lit»»'- 
căperl cu aparate de edn- 
sum gaze heracordate la _ 
cos: ■:

r -  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- 
tlunea,#coşBlui în timpul 
funcţionării aparatelor de 

. ardere: v ' '
b) Dacă se simte miro;

sul caracteristic al gazu
lui, să se ia de urgenţă 
următoarele măsuri :

— stingerea tuturor fo-’ 
curilor:

— deschiderea uşilor 
şi a ferestrelor j

— să nu se aprindă 
chibrituri şi să nu se 
manevreze întrerupătoa
re electrice:

•— să nu se doarmă 
noaptea în încăperi.

iReamintim abonaţilor 
casnici şi asociaţiilor de 
locatari că plata consu
mului de gaz: se efectuea- ;; 
ză în termen de 5 zile de 
la data primiri) înştiinţa-- 
rilor de plată sau depu
nerii în cont la C.E.G.

Peste termenul f  res^l 
pectiv. se percep ncna-*J 
lizări, iar Ia -30 de zile] 
se încetssAză furnizarea| 
gazului.

Degradarea aparatelor! 
de măsură se sanrţlonea- ] 
ză - - Ctr- amendă de fc *
5Cm ra, lO ff^de fel.'

Consumatorii de ___
naturale sînt obligaţi să 
permită delegaţilor tntnţ^j 
prinderii distribuitoare, ţ
care se prorintă cir I* 
tlmâţta vizati ta zf i 
din de serviciu. .....
pentru control ţi "verifi
care sau revizie a fnsSt-* 
laţhTor de gaze.

Abpnaţilor' ca"re_ se opun 
la efectuarea controlu
lui. U se va sista farhk 
zarea gazeior plnâ la .»- v 
fectuarea controlalu! <■ $). 
după achitarea tarifulrf' 
de deschidere

Apelăm, de asemenea, 
la întreaga populai 
penttt s  ne sprllînl 
depistarea i /S re r  ’V-v 
naţii de gaSe pir condfiîe- 
tele stradale satt bhfirj 
spaţiile verzi.

Pentru orice emanaţii 
gaze, sau alte cauze 
ar putea diminua 
de siguranţă în exp] 
tare al conductelor 
instalaţiilor de gaze, 
va telefona de urgenţii 
echipelor de intervenţie, 
care răspund la telefoa
nele: Deva — 627091. Hu
nedoara — 712849; Călan 
— 736492; Simeria ăir 
661343 ; Orăştie — 642465 »

- Pareşeni — Vulcaakţl;^ 
576032: Haţeg - t  77719̂ .

STIMAŢI eONSUMATORI DE GAZE NATURALE

j Folosirea gazelor naturale de că
tre cei care nu cunosc ?i nu respecta 
instrucţiunile pentru utilizarea lor, 
creează pericolul producerii de ex
plozii.

De aceea, pentru prevenirea ex
ploziei în locuinţa dv., indiferent 
dacă gazele acumulate provin din 
infiltraţii sau ca rezultat al unei de
fecţiuni sau manevre greşite a insta
laţiei de utilizare, 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 deschisă ;

--- asiguraţi ventilarea subsolului 
prin orificiî de ventilare pe contu
rul exterior al clădirii şi miţe încă
perile din subsol;

— nu obturaţi orificiile de aeri
sire ale pivniţelor şi ale subsolurilor 
tehnice;

— respectaţi instrucţiunile de u-
tilizare a gazelor naturale existente 
la consumatori şi publicate periodic 
în presa locală, de către Distribuţia 
de Gaze Naturale. (1126]
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. •  CU ocazia .teritorii 
. frumoasei vSrste de 16 
j ani, mama HI urează dragă 
: Mihaela de ia
' Liceul Agricol GeoagtU 
> jâ~ mulţi ani“ şi şă/O&ţfi 
; cele mai bune note la ifeţ 
' văţătură. (2058)
' •  VÎND apartament 2

camere, condiţii deosebite,
■ metan, multiple toi.
! bunătăţiri. Orăştie Str.
>• Mureşului, bl. 17/70. Infor

maţii teL 641807, 642717, o- 
reie 1—ÎS. (8136)}-. : *W* 'jf. —9

m VlND apartament 
2 camere şi spaţiu eo. 
mercial 120 m.p. în 
Geoagiu Băi. Tel. 
#48243, 648211. (2138)

«•.*— # '* ■ ■  ~’:u-
•  CUMPĂR apartament 

’ 2—3 camere. Ţel. 738108,
* după Ora 16. (1344)
j •  WIN® fin calitate. In.
■ formaţii Hunedoara, tel.
' 720346'. (2137)

•  VINI) apartament 2 
- camere, Deva, cart. Dacia,
‘ U, 27, ap 30, sc. 2, etaj 2.

(2134)
•  VIND Dacia 1300, stere 

foarte bună, preţ rezonabil 
şi remorcă nouă. Tel.

' 610141, 613719. (2133)
•  AGROMEC SA Ilia 

organizează la sediul uni-
1 tăţii licitaţie pentru vîn-
■ zare de tractoare şi maşini 
; agricole în fiecare zi de

sîmbătă, ora 10, în luna 
? februarie 1993, plnă la vin- 
I zarea mijloacelor fixe ofe. 
i rite prin listele afişate. 
r (2108) 
f m VÎND televizor alb. 

negru. Deva, bdul Băl. 
cescu, bl. 17, sc. A, ap 41.

(2130)
•  VÎND garsonieră mo

bilată in Geoagiu Băi, bl.
' G 1, ap. 15. Informaţii tel. 

648283. (2129)
•  VÎND remoroă auto 

Import, 5 tone, cumpăr ca-
; roserie TV — camionetă a- 
y variată. Tel. 611436. (155)
, •  VÎND cai semimurani,
1 tineri, vacă cu lapte şi ju- 
4 -nlncă de un an,. Petriş, 

-*73, Vasica, Arad. 023)'
•  VÎND 2 cai, comuna 

/  Cerbăl, sat Gerbăl, nr. 72, 
|  Herban .Susana. (151)
■ # VÎND apartament 3
. camere, Deva, str. Mă- 
f răşti, bl. 25, ap. 8. Relaţii 
v după ora 15. (150)
| VÎND rochie mireasă 
: Import absolut nouă. Tel.
* «61050. ’ (252)

•  VÎND ARO 243 Die- 
V sel nou. Haţeg, tel. 770216,

după ora 8. (2123)

•  SOCIETATE co
mercială vinde en gros 
praf budincă 40 g — 
28 lei, sirop Rem-Bem, 
396 lei/1, sirop zmeură 
396 lei/1. Tel. 619526, 
Str. 7 Noiembrie, nr.' 
18. (2142/2143)

•  VÎND casă, str. Emi- 
’ nescu, nr. 34, lingă casa de
cultură, 4 camere şi sub
sol locuibil, încălzire cu 
gaz. Negocierea vînzării în
dată de 6 februarie a.c. la 
adresă, ora 10 d.m., prefer 
valută, , (2094)

•  VÎND adeziv import 
pentru lemn, piele, cauciuc, 
plastic, linoleum. •619490.

(2107)
•  SC U&B Trading SRL, 

cu sediul în Deva, str. M. 
iEminescu, nr. 48 B, vinde 
en groş un bogat sortiment 
de ţigări Assos 325, LM 
394, Îfent 699, Monte Carlo 
291, Parisienne 249, BT 
177. Adaos comercial 5 la

. sută. Orar luni — sîm- 
bătâ 9—17. (230)

•  VÎ^D apartament 2 
caşmere, liliacului, bl. 24A, 
etaj I. Preţ 400OQO0. Tel.

•  VINO essw joatel *p®>
Ui>«ni 3 camere Sissuăria, 
str. Fabricii, bl. 1, sg. A, 
ap. 17. GH4)

« de»;• juntei» sfet
doi ani. Bîrsâu, ni. 190.

(2147)
■ •  VÎND ţuică de , casă. . 
Tel. 626107, după ora 26.

(2148)
•  VÎND Opel Kadett 

Combi, Diesel 50060 km. 
fab ieaţ v 19K> Fiat Ri mo

cîli> *'■*&" Cftl ».-t* 
Visa 1984 negociabil Deva, 
tel. 629123. (2165)

» SC Procomserv MBM 
SRL vinde en gros 
im-' > ;sos (Oi 
Winchester, Ness, ca
fea Alvorado, alcool 
8T grade, ulei < ăslliîe, 
portocale, - Informaţii 
Deva, tel. 615053 său 
la sediul firmei din 
str. M. Kogălniceanu, 
bl. 14 (lingă magazi
nul Ulpia). (2169)

•  VÎND apartament 2 
camere, Micro 15 (Orizont), 
bl. 66, sc I, et. 1, ap. 9. 
Tel. 625806, orele 17—19.

(2170)
•  VÎND cu preţ redus

orgă Yamaha, pompă cu 
hidrofor, boiler’ electric. 
Tel. 669277. (2171)

•  VÎND congelator in
dustrial 7 mc., 380 V, im
pecabil. Tel. 620277. (2168)

•  VÎND urgent casă,
curte, grădină, gaze. Hune-' 
doara, str. P. Cerna, nr. 
13, Ceangăi. (1346)

•  PESCAR̂  vînd 2 vergi
telescopice Filstar şi Ne- 
vvalfa 6 m inelate. Tel. 
729076, (1350)

•  VÎND cutie Audi 80,
4 trepte, electromotor WG 
nou, tel. 728437. (1352)

•  VÎND Peugeot 305 Die
sel, 1985, motor 1800 rac, 
40000 km. consum 5 1/100 
km, vizibil în zilele de 4—5

-februarie 1993. Preţ 6500 
DM negociabil. Informaţii 
Hunedoara, tel. 715926, 
715712. (1353)

•  VIND urgent aur, preţ
avantajos Relaţii tel. 
617231, sau 619046. (2176)

•  VÎND Oltcit Club Maro
Maya, 1989 Tel. 020771, 
orele 18—23. (1466)

• VÎND instalaţie -ter- 
moficare, fabricaţie Ger
mania, pe motorină sau 
gaz metan, cu o capacitate 
de încălzire şi asigurare 
apă caldă pentru spaţii de 
aproximativ 20 încăperi. 
Hunedoara, tel 096/718703.

(1467)
• PIERDUT cec nr. 

358851—358875 de la fila 
358865 — 358875, aparţi- 
nînd Cantinei Condor SA 
Deva. Se declară nul. (2152)

•  PIERDUT legitimaţie 
veteran de război pe nu
mele Drăgan Ilie. Se de
clară nulă.

o PIERDUT carnet şo
mer pe numele Muntean 
Loredana. Se declară nul.

(1347)
• PIERDUT carnet şo

mer, nr. 3479, eliberat de 
Oficiul Forţelor de Muncă 
Hunedoara pe ‘numele An-

. drei Natalia. Se declară 
nul. (1351)

b SCHIMB ■ apartament 
două camere, proprietate, 
zona Progresului cu două 
garsoniere, exclus Dacia, 
Micro 15. Tel. 614156. (2075)

•  SCHIMB garsonieră 
proprietate cu apartament 
două camere, Deva, exclus 
Dacia, Micro 15. Ofer 400— 
500 mii lei. Informaţii tei 
627636, după oră 10. (1706)

•  SCHIMB garsonieră cu
apartament 2 camere, ex
clus Dacia, Micro 15. Tel. 
618187. (2199)

•  SC SRL c u ,
seii-n în Nlmeria, In -  
civia, nr t, assgajeazâ b.->- 
bâţi pendm activită^ pro. - 
doctive te domeaiul piălu., 
crăcii marmurii, zilnic in
tre orele 14 şi 15. (2101)
•  INTEBMEDIKZ vînzâri- 

cumpărăW locuinţe şi tere- 
' nuri .inclusiv întocmirea 
actelor. Tel. 720346. (2137)

•  EXCURSIE la Istan&ul
în perioada 10—14 februarie 
1993, preţ 10500 lei. Reiaţii 
la tel, 7187®#, (1356)

•  IN oraşul Urieanl
se va deschide îp 
curînd o consig
naţie care poartă 
denumirea ^Ramy *. .'.ia 
poate g.r. w adresa; 
str. R^>ublicii, bl» 18, 
ap. 16. (2122)

•  IMPEX Sibiu e- 
fectuează transport de 
persoane pe ruta Si
biu — Deva — Nurn- 
berg Frankfurt — 
Koln — Dusseldorf şi 
retur. Informaţii la tel 
092/411300, 092/414979.

(d.p.)

•  D1SPONIBIE ultra
central, spaţiu pentru di
verse activităţi (164-8 mp). 
Informaţii tel 618908, 
617296, ©17874, după ora 
16. (152)

•  PREIAU contract gar
sonieră sau apartament, . o- 
fer recompensă. Tel. 613739.

(2151)
•  CAUT garsonieră sau

apartament pentru închi
riat. Tel. 615762, după ora 
16. (2163)

•  AMINTIM tuturor că 
astăzi se împlinesc 15 ani 
de cind ne.a părăsit pen
tru totdeauna scumpul nos
tru ,

MARII!S MUNDUCA
la vîrsta de un an. Fami
lia, (2141)

•  AZI se împlinesc doi 
ani de tristă amintire de 
cind
CONSTANTIN FAItCAŞ

numai de 46 ani din saţul 
Bejan. a trecut în nefiinţă.;' 
Cind credeam c-aş mai 
trăi/Moariea inima-mi opri/ 
Soţie, copii,-, fraţi, mamă, 
colegi de muncă ce .am a. 
vut/I-am lăsat intr-un mi
nut. Dumnezeu să-l ierte. 
Amin. Soţia Eleonora. (2169)

# ©MAGI®, dragoste, 
preţuire tatălui şi bu- 
nici 1 i ‘i• 'xl- j

IOAN IORDAN 
la şase luni de cind a 
trecut în eternitate. 
Durere, lacrimi şi dor 
nemărginit: Mirela şi 
Râul. (2125)

• SOŢIA Anuţa, fiii 
Ga briei şi Camelia cu

aceeaşi nemărginită du. 
rere reamintesc că as
tăzi se împlineşte un an 
de cind ne-a părăsit 
scumpui nostru soţ şi 
tătic

IOAN BOEBURA
-  (2120)

•  TRISTA şi neui. 
tată va rămîne ziua de 
4 februarie cind se 
împlineşte un an dş 
lacrimi şi durere de 
cind la numai 60 ani 
ne-a părăsit pentru 
totdeauna dragul nos
tru soţ, tată, socru şi 
bunic

CORNEL CRIŞAN
din Bacea. Nu te vom 
uita niciodată că ne.ai 
fost mina cea dreaptă. 
Domnul Dumnezeu cel 
Sfînt Să-ţi dea odih- 
nâ-n pămint. (2121)

•  SOŢUL Deaconu Gheor- 
ghe mulţumeşte tuturor 
rudelor, prietenilor, foşti

lor colegi 4» U LC&A 
va şl vedmBoj- de la Moc« 
AB 30,, acna 2, -carp au 
condus pe ottlRuil sin tirau 
pe scumpa mea s t^e  

MAIA
Dumnezeu să o odihnească 

In pacei (1464)
•  CU nemărginita

durerţ să-d Adriana 
şi fiiea Dominique a- 
nunţă iep! *'i dis. 
pariţia fulgerăteare a 
celui care a fost un 
minunat soţ şi tată.

M ICIIABL KLEIN  
în virată de numai 33 
ani. Amintirea lui va 
rămlne veşnic in: me
moria noastră. (1355)

a CU nemingîiată 
durere — Ana — ma
mă, Mariana şi Ani — 
surori. Martin — frate 
anunţă greaua şi ful
gerătoarei» pierdere a 
celui care a fost un 
bun fiu şi frate

MICHAEL KLEIN  
te vârstă de numai 33 
ani. fi vom păstra o 
veşnică şi pioasă a- 
mintire. (1355)

•  S-A stins fulgeră
tor din viaţă, în Ger
mania, eînd nu • îm
plinise nici 34 de ani, 
cunoscutul jucător de 
fotbal, fost- component 
al reprezentativei Ro
mâniei, al echipelor 
Corvinul şi Dinamo, 
omul aţii de îndrăgit 
şi apropiat de hune- 
doreni

MICHAEL KLEIN
Clubul F.G. Corvi

nul, ziarul „Cuvîntui 
liber", toţi fotbaliştii, 
simpatizanţii fotbalului 
din Hunedoara îi aduc 
un pios omagiu şi.i 
transmit familiei în
durerate întreaga lor 
compasiune. Nu-Î vom 
iiita niciodată î

•  O lacrimă pentru 
miţuţa Michaela Do
min ique, la despărţirea 
de tatăl său, excepţio
nalul fotbalist şi om,

MIŞA KLEIN
Pioase condoleanţe 

familiei atît de îndu
rerate. Nicolae Stanciu. I 
______________ (163/ I
•  Oficiul judeţean pentru 

tineret şi sport şi Asocia
ţia judeţeană de fotbal 
tşi exprimă profundul re
gret pentru dispariţia ful
gerătoare şi neaşteptată a 
celui care a fost

MICHAEL KLEIN, 
un fotbalist de excepţie şi 
sint alături de familia |n. 
doliatâ. (2177)

•  COLECTIVUL di
dactic al Şcolii Normale 
,/Sabin Drăgoi" din 
Deva exprimă Sincere 
condoleanţe profesoru
lui Gheorgha Jlercea 
la neaşteptată pierdere 
a fratelui său. (2156)

•  COLECTIVUL de 
conducere al S.C. „Si- 
dermet" S.A. Călan 
este alături de domnul 
director general ingj, 
lacob Iosif în 'greaua 
încercare pricinuită de 
decesul mamei sale

IACOB CATINCA 
şi transmite sincere 

condoleanţe familiei în
doliate. (2167)

•  FAMILIA Deac 
transmite cele mai 
sincere condoleanţe 
familiei Herţescu pri
cinuite de decesul celui 
care a fost medicul

VALERIU 
HERŢESCU 

Dumnezeu să»l odih
nească. (2150)

TURCIA «U|

S.C. PAMMIHt PRODEA -SRL j
o i teSaf /h  Ositov |

Organizează vtam tM  în : 1
•  UNGARIA •  POLONIA 

autocar Scania şi Volvo.
f  Efectuează transport marfă intern şi ia- j 

îernaţional cu camioane Scania de 6,5 şi 8 tone.* 
i> Angajează ghid cu experienţă. j
Informaţii telefoane 095̂ 777354, 779941.*

«TC»I

-------- ----------------- -------------- î
S.C. SFERA PROD SRL ARAD 

ANGAJEAZĂ
t  sudori electrici autorizaţi ia vederea e- 

xecutării de lucrări construcţii-montaj (rezer
voare cilindrice verticale rulate) la şantierul 
Bani Mare, jud. Hunedoara.

Se acoardă:
— *î!usfă de prînz gratuită *
— spoT de şantier şi toxicitate ;
— transport gratuit;
— cazare gratuită;
— salariu negociabil la regim de 10—12 

ore/zi.
Relaţii suplimentare la telefoanele 

44618 ; 42369 ; 43881 Arad.
Cei direct interesaţi se vor prezenta în da

ta de 10 februarie, Intre orele 10—12, la Hotel 
Deva, camera 308. (2146)

0966/

S.C. ELECTKOMETAL S.A. TIMIŞOARA 
Oferă unităţilor de stat, particulare şi per

soane fizice posibilitatea întreţinerii şi repară
rii boilerelor şi hidrofoarelor pe bază de con
tract *>■

Informaţii suplimentare la sediul societăţii 
sau tel. 096/135782.

COOPERATIVA „SILVANA“ DEVA
bdul Decebal, bl. C parter, telefon 616736 

O F E R Ă *
•  Evidenţa contabilă pentru societăţi co

merciale cu capital privat la preţuri avanta
joase. (162)

S.C. SARMISMOB S.A. DEVA 
Angajează revizor contabil.
Relaţii suplimentare la biroul personal al 

societăţii, telefon 627869 sau 627900, interior 
117. (65)

Odată cu finalizarea parţială a unor spaţii 
de producţie din investiţia nouă

S.C. NAGHI <£ ZSOC
Pune la dispoziţie următoarele locuri de 

muncă:
#  10 locuri de muncă croitori
•  1 şofer profesionist pentru cursă internă 

şi internaţională
♦  director general, experienţă minimum 5 

ani în funcţie
#  contabil şef
•  inspector personal experienţă minimum 

5 ani în specialitate.
Relaţii la sediul firmei, din str. M. Viteazu 

nr. 112 sau telefon 616190.
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COMAT HUNEDOARA — S.A.
Oferă posesorilor de MOTOCULTOARE po

sibilitatea de a obţine anvelopele necesare pen 
tru acestea: tipurile 500-10; 500-15; 650/80-12.

In vederea asimilării, lor în producţia in
ternă, vă rugăm să comunicaţi necesarul dv 
pentru anul în curs la compartimentul MAKKE 
TING al societăţii noastre în DEVA, str. Depo
zitelor, nr. 5, telefon 623350, interior 15.

(69)

/■■n  editai de SC. „CUVÎNTUL I.IBFR" S.A. J/20>6l8'î991 Cont 30 70 50 601 B.C. Deva. Deva, 2700, str. 1 Decembrie, 35» jud. Hunedoara 
1 eleioane : 611275, 612157, 611269, 625904. fax 618nRI înue.-iga răspundere pentru continutufarticolelor pU&Jicate 0 poartă autorii acestora.

Ţiparul execuiai la S.C. „POLIDAVA" S.A. DEVA


