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Este j O întrebare al că

rei răspuns este aşteptat 
eu interes de către în
treaga ţară, mai ales da
torită implicaţiilor econo- 
mico-sociale ulterioare, care 
pot deriva din nesoluţiona- 
rea acestui conflict.

Miercuri seara minerii 
aflaţi în . grevă generală 
au oferit Guvernului o nouă 
alternativă salariată pen
tru dezamorsarea conflic
tului declanşat în minele 
din Valea Jiului. Astfel, 
printr-un comunicat adre- 

' sat Cucureştiului, în grila 
de salarizare nivelurile me
dii ale salariilor tarifare 
surit cuprinse între 114 468 

-de lei la suprafaţă şi 
174 968 de lei pentru ac
tivitatea din subteran, re
zultând pe total activitate 
un salariu mediu de înca
drare de 154 642 de lei pe 
lună — niveluri medii, 
care includ influenţele din 
aplicarea hotărârilor Gu
vernului României. La în 
trunirea organizată la Gu
vern, a afirm at Miron 
Cozma la conferinţa de

presă, nu s-a acceptat ne
gocierea unei grile de sa
larizare constituite pe baza 
salariilor tarifare de în
cadrare, ci s-a solicitat ne
gocierea Pe baza câştigului, 
brut, care include şi spo
rurile abordate pentru spe
cificul muncii din Valea

57 miliarde de lei, cores
punzător unui curs de 360 
lei/dolar, dar care, dato
rită modificării raportului 
leu-dolar, se ridică la 91 
miliarde lei, situaţie în 
care Guvernul României 
nu ne-a făcut nici un fel 
de concesie. Ceea ce am

bugetul asigurărilor so
ciale pe caleâ C.A.S.- 
ului, iar 5 miliarde vor lua 
calea ajutorului de şomaj.

Prin datele prezentate 
presei, iar pe această cale 
opiniei publice, s-a mai 
amintit miercuri seara că 
„nu vrem decât să’ infor

VA CEDA 6IIVERNUL SAU MINERII ?
Jiului. Or, cu acest proce
deu nu suntem de acord, 
a precizat dl Cozma, în
trucât sporurile sunt re
glementate prin hotărâri 
ale guvernului, sporul de 
periculozitate, de noapte, 
de vechime, de lucru per
manent în front şi cel pen
tru muncă suplimentară.

O altă problemă şi cea 
mai importantă din care 
derivă actuala stare con- 
flictuală o reprezintă sub
venţiile. Pentru anul 1993 
s-a aprobat un fond de

cerut noi — s-a opinat la 
întâlnirea cu presa — a 
fost şi rămâne deplasarea 
unei delegaţii a guvernului 
la Petroşani pentru a a- 
vea certitudinea că ceea 
ce s-a promis se înfăptu
ieşte.

Din totalul subvenţiilor 
acordate R.A.H. Petroşani 
— 91 miliarde de lei —, 
70 de miliarde de lei se 
reîntorc la bugetul sta
tului — 32 de miliarde dc? 
lei pe calea impozitului pe 
salarii, 33 de miliarde în

măm întreaga ţară despre 
ceea ce doresc minerii şi 
nu prezentarea unor situa
ţii deplasate de către gu
vern, precum a fost cea 
din comunicatul de presă 
din 29 iulie a.c. când s-a 
spus că pentru unele cate
gorii de personal din sub
teran nivelele de salarii 
brute ajung la peste 500 000 
de lei lunar11.

De asemenea, prin hotă
râri ale guvernului, con
travaloarea primelor 10 zile 
de foaie de boală se su

portă din costurile de pro
ducţie — Ia capitolul chel
tuieli cu munca vie, chel
tuieli care se ridică la 
R.A.H. Pâtroşani la apro
ximativ 1,5 miliarde lei.

întrebat de ziarişti de
spre salariul propriu, Mi
ron Cozma a declarat că 
la avans a luat 50 000 Iei, 
iar la plată 136 000 lei, 
deci 186 000 lei, sumă la 
care se mai adaugă o in
demnizaţie de 70 000 lei!

Un aii ‘moment ai în
tâlnirii cu ziariştii l-a 
constituit prezentarea sala
riilor de încadrare lunară 
pe care le au câţiva re
prezentanţi a i executivului 

Atmosfera din Valea 
Jiului se menţine paşnică, 
majoritatea oamenilor pre- 
gătindu-se pentru Ziua 
Minerului. Pentru eveni
mentul respectiv s-a ho
tărât de către administraţia 
regiei, împreună cu sindi
catele, acordarea unor pre
mii : 50 000 de lei pentru 
subteran şi 30 000 de lei 
pentru suprafaţă.
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ORĂŞTIE
PENTRU

In ceea ce priveşte .asi
gurarea centralizată a căl
durii în apartamente, câ
teva localităţi din judeţ 
se află într-o situaţie co
mună, dar diferită de cea 
a Devei bunăoară sau a 
Hunedoarei. In aceste lo
calităţi, prestatorul de ser
vicii de încălzire centrală, 
este şi producător de e- 
riergie termică. Intr-o ase
menea, situaţie se află şi 
Oră.ştia. Continuând preo
cupările noastre de a afla 
un răspuns, fie şi provizo- 

: riu la întrebarea cât de 
bine şi cu ce preţ ne vom 
încălzi la iarnă, am deta
liat puţin problema la 
Orăştie, împreună cu dl 
ing. Gheorghe Petru Ico- 
din — directorul R.A.G.C.Ii. 
„Activitatea11 din localitate.

— , Dle director, cu cât 
plătesc locuitorii Orăştie i 
acum, după ridicarea sub
venţiei, serviciul de în
călzire centrală?

— Cu 7866 lei gigacalo-
fia, . :.r[;

— Din ce se compune a- 
cest tarif şi cum se ex
plică făptui că el este mai 
mie decât cel luat în cal
cul de guvern, de 9000 de 
lei ? Dar mai întâi o pre-

$ c izare: tariful acesta-i ţa 
producător sau la benefi
ciar ?

- UN PIC MAI BINE 
DUMNEAVOASTRĂ

Schim barea ia  îa ţă “

— I,a locatar, la. calori
ferul din apartamentul lui. 
El se compune din 3866 lei 
combustibili şi energie e- 
leclrieă şi 3929 Ici chel
tuieli materiale şi cu 
munca vie pentru întreţi
nere şi exploatare.

Tariful mai mic se ex
plică prin aceea că produ
cătorul de agent termic pri-

c Al d u r a  in

APARTAMENTE (III)

mar suntem noi, în Orăştie 
eliminându-se o verigă de 
pe drumul acestuia către 
apartamente, iar combusti
bilul este gazul metan, care, 
oricât ar fi de scump, este 
mai ieftin decât cărbunele 
sau păcurîna ori motorina.

La Geoagiu Băi, unde 
avem centrală termică şi 
puncte de termoficare, cos
tul gigacaloriei la locatar se 
ridică la 9000 lei, ia r la 
Geoagiu — Sat unde în
călzirea centrală se face 
pe bază de cărbune, cos
turile de producţie însu
mează 21904 lei pe. gica- 
calorie. Bineînţeles, noi 
percepem de la populaţie 
9000 de iei, iar diferenţa

ne este încă subvenţionară
de ia buget.

Deci, dragi locuitori âi 
Orăştiei, la .dumneavoastră 
preţul gigacaloriei în
seamnă... un pic mai bine 
pentru dumneavoastră. Câtă 
căldură o să vă asigure 
binele acesta la iarnă, ră 
mâne de văzut.

Pentru că am adus vorba 
despre iarnă, • dl director 
ne-a mai informat că la 
Regia de gospodărie: co
munală şi locativă din 
Orăştie, stadiul pregătiri

lor de iarnă în general şi 
cele privitoare la termofi
care în special este mul
ţumitor. Programul dum
nealor pe acest an prevede 
înlocuirea a 13 cazane din 
totalul de 50 în exploatare. 
Până la 1 august erau 
înlocuite 9 cazane şi re
viziile şi reparaţiile cu
rente efectuate în propor
ţie de 70 la sută la cele
lalte. La reţelele de distri
buţie trebuiau înlocuite 
conducte de termoficare şi 
apă caldă menajeră în 
lungime totală de 2400 ml 
şi de refăcut canal termic 
pe 400 m l.' Se apreciază 
că aproximativ 60 la sută
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Două sunt momentele

în care Mântuitorul s-a 
arătat ca Dumnezeu: pri
ma dată Ta botezul său 
în râul Iordan şi a doua 
oară ^:u prilejui Schim
bării la faţă pe Muntele 
Taborului. In ziua Schim
bării la faţă,, sfinţii a- 
postoii Petru, îacob şi 
Ioan L-au văzut în toată 
strălucirea sa dumneze
iască, în 'prezenţa a doi 
martori, Moise şi Ilie, 
care cunoscuseră această 
mărire din \  echiui Tes
tament şi s-a ' arătat 
acum pentru a confirma 
că este aceeaşi strălucire 
a lui Dumnezeu, „lumină 
din lumină".

Sfânta Scriptură men
ţionează qă „a strălucit 
faţa lui ca soarele, iar 
veşmintele lui s-au fă
cut albe ca lumina". în 
prezenţa sa, apostolii s-au 
simţit atât de fericiţi, în
cât Sf. Petru a m ărturi

s it: „Doamne, bine e s te ' 
nouă să fim aici ; dacă | 
voioşii vor face aici t re i . 
colibe : Ţie una şi lui I 
Moise una şi lui Ilie una" , 
Sfântul Ioan Kvanghe- i 
listul, fiind de faţă pe ' 
Tabor, nc spune, la rân- j 
dul său : „Noi am văzut I 
mărirea iui, mărire ca • 
a  unuia născut din Ta-1 
tăi, plin de har şi de ,a- , 
desâr". I

Iisus, fiul lui D um -; 
nezeu, trimis în lume peri-a 
tru întâlnirea cu El. care ' 
s-a făcut . om, asemenea j 
nouă, în  afară de păcat, | 
este cel care dă lumină. Cu < 
mintea: şi cu puterile o-1 
meneşti singure, Dum- , 
nezeu nu poate fi cu-1 
noscut. 'nu poate fi văzut. | 

'El a înzestrat însă pe i 
om cu o altă putere, prin I 
care se poate ' apropia j 
pentru , a primi străluci- | 
rea dumnezeirii şi acest" 
lucru este credinţa. I

o

ifffa  f i z i
•Când ai cunoscut-o pe soţia (l-talc ? 
Trei luni după nuntă, din nefericire!...

0  PRpPACT — „Asociaţia 
Naţională a .Proprietarilor de 
Pământ şi a Acţionarilor ' din 
Agricultură" reuneşte cetăţeni, 
proprietari de pământ, viitori 
proprietari, acţionari in agricul
tură, specialişti. ... Este o . organi
zaţie apolitică, cu caracter sin
dical şi profesional, care apară 
.şi promovează interesele econo
mice şi sociale ale membrilor 
săi. Cine doreşte informaţii su
plimentare le poate Obţine la 
tel. 616059, Deva, între orele 
20—22. (Ch.P.)

7 Q  Ml'LŢUMIRI. Consiliul lo
cal din Baia de Criş, primarul 
şi viceprimarul comunei folosesc 
coloanele ziarului nostru pentru . 
a adresă cele mai calde mulţu-, 
miri domnilor de la Secţia din 
Brad a Direcţiei judeţene de dru
muri şi poduri cu ajutorul cărora 
au fost reparate străzi, trotuare, 
podeţe ş.a. Mulţumirile respec
tive sunt Însoţite de speranţa -că 
buna colaborare va continua. 
(Tr.B.)

0  AVIZĂRI, RELUĂRI, A- 
M A NARI. In şedinţa din 30 iu
lie a.Cr Comisia judeţeană de 
urbanism şi amenajarea terito
riului a avizat amplasarea Unei 
staţii-de combustibil în oraşul

Lupani, a unui atelier de service,, 
auto ,în satul Bârsău şi a unei 
clădiri da cult în comuna Balşcţ. 
S-a repus în dezbatere amplasa
rea unei casa de modă lângă 
magazinul Ulpia din Deva şi s a 
detaliat amplasarea unor lo
cuinţe în Deva, a altora în sa
lul Ruşi ş i s-a făcut corelarea 
unor locuinţe din oraşul Haţeg 
cu magistrala de alimentare cu 
apă a Hunedoarei. (I.C.)

0  TÂMPhĂRIE — TAPIŢERIE. 
Condus de ani de zile de un 
meseriaş cu mână de aur, l-am 
numit pe dl Pompei Bărboni, a- 
telierul de tâmplărie — tapiţerie 
din sediul Cooperativei meşteşu
găreşti ,.Bucura" dl!}- Haţeg este...

fala cooperativei. Punctualitate, 
ordine, disciplină, calitate — este 
deviza oamenilor care lucrează 
la secţia tâmplele  — tapiţerie 
din Haţeg. (N.S.)

0  PARŢIAL. Alexandru Bre- 
buiescu, muncilor la F..M. Livc- 
zeni, era căutat dc mal multă 
vreme pentru două furturi din 
avutul particular. Recent a fost 
arestat, dar prejudiciul cloa-r par
ţial recuperat. A.B. a mai fost 
condamnat. • (V.N.)

•  DAMASC. Preşedin
tele Siriei, Ilafcz Al-Assad, 
l-a primit, miercuri, pe 
secretarul de stat al SUA, 
VVarren Christopher, care 
şi-a propus să deblocheze 
procesul de pace în O- 
ricntul Mijlociu, care ba
tea pasul pe loc chiar şi 
înainte de ultimele acţiuni , 
ofensive israeliene în su
dul Libanului. Anterior, 
şeful diplomaţiei ameri
cane a avut convorbiri cu 
ministrul sirian de ex
terne, Faruk Al-Sharaa.

Problema, acum scrie 
AP, este dacă VVar
ren Christopher poate de
termina Israelul şi pe ve
cinii săi arabi „să treacă 
peste emoţiile Libanului” ; 
(adică ale atacării acestei 
ţări dc armata isracliană 
nr.) şi şă-i readucă la masa 
tratativelor.

•  GENEVA. Preşedinţia 
colegială bosniacă a ho
tărât, miercuri după-a- 
miază, să reia negocierile 
cu sârbii şi croaţii bos
niaci dar fără preşedintele 
Alia Izetbegovici — a de
clarat ambasadorul Bos
niei la Geneva, Mustafa 
Biedici, citat de AFP. 
AFP aminteşte că; înainte, 
preşedintele Izetbegovici a 
condiţionat reluarea con
vorbirilor de pace de re
tragerea forţelor sârbe din 
zona muntoasă Bielasniţa, 
în apropiere de Saraievo.

•  ROMA. Şeful guvernu
lui Italiei, Curios Azeglio 
Ciampi, a anunţat Paria-;, 
meniul că pune serviciile 
secrete italiene sub con
trolul său direct, pentru 
a Ie „reda credibilitatea”, 
informează agenţia France 
Preşse. Şeful guvernului va 
controla „personal activi
tatea înalţilor responsabili 
cu politica, informaţiile şi 
securitatea”, a declarat 
Ciampi. Obiectivul său 
este „să . facă în aşa fel 
încât toata activitatea (ci
vilă şi militară) de Infor
maţii privind securitatea 
siatului să constituie o- 
bicctul unei politici unice 
şi coordonate şi să redea 
credibilitatea serviciilor 
secrete ale statului”. Pre
mierul italian a dat asi
gurări că guvernul său 
„va intensifica acţiunile 
poliţiei împotriva crimei 
organizate' şi va susţine 
magistratura în toate an 
chetele vechi sau recente, 
pentru a se face în sfârşit 
Iu mină".

•  ZAGREB. Preşedin
tele Croaţiei, Franjo Tud- 
jmaii, a aprobat hotărârea 
anterioară a parlamentului, 
ca denumirea viitoarei mo
nede croate să fie „iama”. 
Agenţia France Presse a- 
minteşte că tot „kuna se 
numea şi moneda emisă 
de regimul pronazist din 
timpul celui dc-al doilea 
război mondial.
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Sindicatul liber „Co- i 

 ̂ randa” al E.M. Coranda- |  
i Certej urează tuturor t 
> categoriilor de angajaţi } 
J sănătate şi succese în ţ 
( activitatea de zi eu zi, t 
/ invitându-vă la mani- i 
) festărilc organizate în J 
l data de 8 august a.c. la \ 
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Comuna Tefiuc in tre  m in erit, agricu ltură ş i turism
CU SINCERITATE ŞI FĂRĂ SUPĂRARE

înainte de a ajunge la prim ărie am  discutat cu 
câţiva locuitori din centrul de comună Teliue. Intre 
altele i-am întrebat ce părere au despre echipa de 
conducere de la primărie. ^„Sunt oameni capabili, se
rioşi şi cinstiţi, dle» ne-au*Spus. Şi prim arul şi secre
tarul. Se zbat să rezolve problemele m ultiple care sunt 
azi în viaţa noastră, ca de altfel în viaţa întregii ţări, 
dar, din păcate, nu-i ajută mai mult nici autorităţile 
de la judeţ, nici mina, nici noi, oamenii din sate

— Nu fac nici o  politică, nu vreau să supăr pe 
nimeni, dar am să vă spun cu sinceritate şi cu tris
teţe toate problemele cu care ne confruntăm şi pe 
care, singuri, nu le  putem rezolva — ne-a spus la  în
ceputul discuţiei noastre dl. sîng. Silviu Ilerban, pri
marul comunei Teliue. Avem discuţii, purtăm, cores
pondenţă, ni se fac promisiuni, însă multe "lucruri 
trenează,

— Să concretizăm, dle primar.
— Sunt necazuri cu apa rece şi cu încălzirea la 

blocurile de locuinţe; cu costurile ridicate ale apei 
calde şi reci şi ale energiei termice ; cu zona turistică 
Cinciş; cu canalizarea localităţii înfundată de peste 
un an  de zile, dar cei de la R.A.G.C.L, Hunedoara 
nici nu se sinchisesc; cu col ma tarea pârâu lui Cerna 
chiar aici, în centrul comunei; cu distrugerea culturi
lor oamenilor de eăise indivizi certaţi cu legea şi de 
către ţigani din Hăşdat;, eu asigurarea buteliilor de 
aragaz şi cu  aprovizionarea eu pâine de  la Hunedoara; 
cu acordarea titlurilor de proprietate cetăţenilor că
rora 1 ti s-au redat în posesie diferite suprafeţe de pă
m ânt; eu poluarea păşunilor de către Uzina de Pre
parare Teliue; cu bugetul care nu ne ajunge nici la 
o măsea, dacă mă pot exprima astfel. Puteţi scrie 
despre toate acestea ?

— Vom scrie, dle primar. Misiunea noastră, măr
turisită nu o dată şi reflectată zilnic ir» paginile zia
rului „Cuvântul liber1*, este de a reda cât mai fidel 
munca şî viaţa locuitorilor judeţului, neajunsurile şi 
greutăţile cu care se confruntă, de a aduce în atenţia 
p u te rii" — locale, ■ judeţene, centrale — toate aceste 
stări de lucruri, în intenţia sinceră de îndreptare a 
lor. Dar şi de reflectare a hărniciei şi a rezultatelor 
pozitive obţinute, a echilibrului economic, soeial şi 
moral acolo unde el există prin efortul, înţelegerea 
şi corectitudinea oamenilor. ~

LA BLOC E TOT MAI GREU

"„Eu,, dle». am casă, curte cu păsări .şi animale, 
grădină; 'ceva pământ, mă descurc cumva, dar ăia de 
la bloc o duc greu ; cu apa, cu căldura, cu mâncarea..."

„Păi ce să vă spunem ? Este insuportabil. 500 
de Iei/persoană/lună apa rece, 3200 de lei/persoană/ 
lună apa caldă — acum, în august —, cine ştie dacă 
Gigacaloria va fi doar 9000 de lei sau mai mult la 
iarnă... N-avem atâţia bani; de unde să dăm ? D-aia 
s-a şr renunţat la  apă caldă. R.A.G.C.L. Hunedoara 
întrece orice măsură» Dar mai bine vorbiţi cu pre
şedintele asociaţiei de locatari, să nu se creadă că 
suntem noi răi, pârâcioşi".

L-am contactat, aşadar, pe dl Mihai Breaz, pre
şedintele asociaţiei de locatari din comuna Teliue. 
Era vădit nemulţumit. „Sunt şi familii mai restrânse 
şi cu venituri mai mari eare-şi achită costurile pen
tru apă caldă, apă rece, încălzire, dar mai sunt multe 
care, realmente, nu au posibilităţi materiale. Costurile 
sunt, intr-adevăr, cele spuse de oameni. Dar o fa
milie cu şase persoane şi cu un salariu sau chiar
cu două, aşa modeste cum sunt — nu poate suporta 
aceste cheltuieli. Avem o datorie la R.A.G.C.L. Hune
doara de peste un milion de lei. Acum rte-a recalculat 
costurile din  luna mai pentru apa caldă şl apa rece 
la cele actuale. Este abuz ? Este incompetenţă ? Nu 
ştim ce să credem 2"

„Şi ee-i de făcut ?“
„Am renunţat să mai primim apă caldă. Toate 

cele 260 de apartamente din blocuri, toţi cei aproape 
i>’0 de locatari. Nu vedem la iarnă ce ne vom iace...“

— Deci, dle prim ar Silviu Ilerban, ce vor face la 
iarnă de căldură locatarii de la blocuri, d i»  Telme ?

— Este greu de spus. Cum se ştie, prin hotărâre
guvernamentală, ş-a stabilit preţul Gigacaloriei plătit 
de locatar la 9000 de lei. Dar la  noi, la Teliue, cos
tul Gigacaloriei produsă în centrala pe cărbune din 
comună se ridică la 27 000 de lei. Deci 18 000 de iei 
pentru fiecare Gigacălorie trebuie suportat ^ie la bu
getul local. Or, bugetul local nu poate suporta ase
menea cheltuieli. Nu are de unde. Soluţii a r fi două : 
subvenţionarea de către stat a acestor diferenţe sau 
închiderea centralei termice, renunţarea la îneăzi- 
rea centrală şi adoptarea unor improvizaţii — reşpuri, 
sobe cu lemne —, deşi blocurile nu sunt prevăzute 
cu coşuri. Mulţi aplică deja această metodă, scoţând 
burlanele prin pereţii blocului. Măcar că nici lemnele 
nu-s prea ieftine. Depinde ce vor hotărî cei care 
conduc- destinele ţării. ' !

DAR CU SĂNĂTATEA CUM STAŢI?...

...l-am intrebut. Pc un locuitor mai în vârstă din 
centrul de comună Teii iţe.

— De, domnule, ca bătrânii. Ne mai doare ba 
una, ba alta, P a nu jjg Iţjsum» mergem 1^ doctor. Â- 
verii două dispdnsâfS: a l mînel şi al

L-a dispensarul de întreprindere, câfe deserveşte

personalul angajat la subunităţile clin comună ale 
Sucursalei Miniere Poiana Ruseăi, am aflat-o hz exer
ciţiul funcţiunii pe dna doctor Silvia Tat. Ne-a spus 
că, în general, starea de sănătate a  pacienţilor — 
circa 2000 de oameni cu fişe l a  acest dispensar — este 
bună. Zilnic, intr-un schimb se efectuează 20—30 de 
consultaţii, cu responsabilitate faţă de actul medical 
şi faţă de pacienţi. „Avem înregistrate şi nouă cazi®! 
de boli profesionale, dintre care şapte provin de la 
Uzina de Preparare a  Minereurilor din localitate, re
levă dna doctor Silvia Tat. Aceşti oameni se bucură 
de tratam ent şi de medica ţie gratuite. Aşteptăm 
clarificări fe legătură cu recentele reglementări a- 
nunţate de M inisterul Sănătăţii privind gratuităţile şi 
compensările pentru medicamente, - care, cum se ştie, 
sunt extrem de scumpe".

La celălalt dispensar, aşa-numît al comunei, am 
discutat cu dna doctor Jenica Raţegan. Aici sun t In 
evidenţă circa 3000 de pacienţi, îndeosebi copii şi pen
sionari; dar şi unele categorii de salariaţi ale  căror 
unităţi nu dispun d e  dispensare proprii- Şi aici se 
efectuează, pe sehimb, I» ju r  de 15—20. de consul
taţii. Dna doctor Jenica Haţegan apreciază ca bună 
tarea o sănâtat globală *« populaţiei insă o  ’B f *- 

jorează preţurile extrem de mari ale medicamentelor, 
în raport cu pensiile mici aie celor îi*, vârstă, c% ve
niturile generale ale oai»teiil«f. D ar cea mai stere - 
nelinişte o are tel privinţa M nepbnării tei continuare 
a dispensarului. „Spitaial din Hunedoara, eafu ne 
tutela .şi ne ajuta, a luat mâna de pe noi, pas.âwdtHBf 
in administrarea Primăriei Teliue, ne spune, însă cum 
prim ăria are bani aşa de puţini nu ştim d a c i vom 
supravieţui. Iar dispensarul, eum se vede, a re  nevoie, 
pe lângă atâtea cheltuieli de întreţinere — apă, 'lu
mină, încălzire, diferite alte materiale — şi de repa
raţii".

Asistând la discuţie, dl prim ar Sflvi-u Berbân a 
rămas fără replică. Fără bani a rămas de mult. De
fapt, nici r»-a avut.

A SOSIT POŞTAŞUL

Zilnic soseşte poştaşul măcar şi în câteva case 
din cele patru  sute ale comunei Teliue. Cu scrisori, 
cu telegrame, cu ziare, cu pensii, ori pen tru  încasa
rea abonamentelor la radio, la TV, la  radioficare, 
care înscriu, în ordine, 330, 437 şî respectiv 61 d e  
abonaţi. La întrebarea noastră dacă oamenii îşi plă
tesc datoriile fa ţă de poştă, dl Vili Orăşan, dirigintele 
Oficiului poştal Teliue, ne povesteşte o întâmplare amu
zantă. Intr-o zi a mers acasă la o bătrână. L-a luat 
în primire de Ia poartă : „Iar venişi ? Doar ţi-am plă
tit toate datoriile". „Nu, mătuşă, ţi-am  adus pensia". 
„Păi hai, odată, intră în casă, ce stai la poartă T*

Am mai notat că cei şapte angajaţi ai oficiului 
lucrează conştiincios, îi cunosc bine pe oamenii care-i 
deservesc, se înţeleg. Zilnic, cei patru  factori poştali 
duc la abonaţi 86 de ziare „Cuvântul lib er" ,v reo  15 
ziare .Adevărul" şi altele câteva, iar lunar cară în  
tolbele lor mai mult de 20 de milioane de Iei — pen
siile celor care acum se bucură de linişte şi odihnă, 
de anii bătrâneţii.

PĂMÂNTUL E DARNIC, INSĂ E PRĂDAT

Pe raza comunei Teliue, pământul care aduce oa
menilor oareeari foloase însumează 400 de ha de te
ren arabil, 500 de ha de fâneţe, 180 de ha cu vegetaţie 
forestieră şi 580 de ha de păşune.

— Nu este mult pământul în zona noastră, însă 
dacă este bine îngrijit şi lucrat el aduce oamenilor o 
serie de satisfacţii — relevă dl Ioan Rogovan. Numai 
că şi aici apar stări de lucruri negative pe care noi, 
primăria, consiliul local nu prea le putem ţine sub 
control.

— în  ce sens ?
— Culturile sunt dijmuite de răufăcători. Chiar 

în aceste Sile, 14 ha da grâu şi 3 ha de porumb au 
fost distruse de ţigani din Hăşdat, cu animalele, în 
proporţie de peste 70 la sută, producând pagube de 
mai multe milioane de lei. Au fost prinşi şi confis
caţi patru  cai, dar nimeni nu-i caută» nu-i reclamă. 

• Terenul este lucrat în asociere de câţiva oameni d i»  
sat, care aveau contract cu „Agromecul" şi, prin a- 
ce&ta, cu „Homeereai". pentru executarea şi piaţa — 
te» natură — a lucrărilor agricole executate. Se pre
găteau să ini re la sec eriş, în lanurile de grâu, com
binele. Ce să mai recolteze acum!? Problema este deja 
de competenţa justiţiei.

— Dar oamenii din perimetrul comunei Teliue
cresc şi animale... ■

— Cam puţine. Avem vreo 406 de bovine şi 129#
de ovine. Oricum, la  nivelul comunei, şeptelul nu este 
în scădere, ba chiar marchează o uşoară creştere. Ne- 
cazul este însă altul şi anume că, din cauza secetei 
prelungite din acest an, a suprafeţei mici de păşune 
şi a gradului ridicat da poluare, oamenii au cam în
ceput să-şi vândă animalele. . ...

— Dar L?f«ea fondului funciar cum se aplică .?
— D a nive&i comunei lucrează două subcomisii,

Împreună eu specialişti de Ia OCOTA. Deva, pentru 
punerea tei posesie te Locuitorilor cu păm ântul tmm  
li se cuvine. După finalizarea acţiunii în «gtciţ C*S- 
eiş — Uerna şi Ţehueu haie»*^ _  teidâ £3*t acum 
— se vor deplaş» S-au Ăat şl câteva H-
L « i  ae proprietate. Până la  venirea iernii se vor eli
bera toate titlurile de ffcaprieteto Sa eele pateu sate 
ale comunei.

A CINE MAI VINE LA POLIŢIE 1

— A, nu ducem lipsă de activitate — subliniază di 
| 4 t  adj. looei Gligor, şeful postului de poliţie din 
comuna Teliue. Vin oameni cu multiple probleme. 
Dar mai ales mergem noi după mulţi.

— După cine ?
— După hoţi, după cei care distrug culturile ce

tăţenilor — de grâu, porumb, cartofi etc. —, după mi
norii lăsaţi fără supraveghere care comit o serie de 
infracţiuni, după cei care fac scandaluri ori se iau ia 
harţă din te miri ce.

— Deci e alergătură.™
— Chiar destulă. Mai ales că suntem numai pa

tru  poliţişti, iar fenomenul infracţional a  luat o am
ploare fără precedent. în  comună» In satele sale este» 
în general, linişte şi pace. N-am avut situaţii deose
bite». cazuri de tâlhării, d e  violenţă. Insă Ia baraj la 
Cinciş, la discotecile non-slop de acol o mai aven* de 
lucru cu unii clienţi. Noroc că aici ne ajută sâmbăta 
şl duminica şi poliţia din  Hunedoara cu câte doi po
liţişti.

— Aveţi ceva situaţii mai recente ?
—. Dg. cei şase m inori care au furat de la l.C.S.H. 

un conductor de cupru de  o lungime apreciabilă, pe 
căite deşi se «Da sub temhme, l-ausecţionat cu di
băcie tei mai em ile bucăţi, distrugerea masivă cu a- 
nteM&le a  tusei su; ra ie ţe de grâu şi t  ills  . re» a 
tru  cai, alte câteva mai mărunte. Râu este că nu avem 
teică O lege clară a  poliţiei, încât unele cauze nu prea 

în ce prevederi legale şî articole sa Ie încadrăm, 
poate re  revcâză ş i  asta. Aş m al remarca bona 

conlucrare pe care o avem cu primăria, cu consiliul 
local (ceea ce m spuse e şi I primar, pre ind 3 
tivîtatea poliţiştilor din Teliue, veghea permanentă pen
tru ordine» disciplină şî climat social sănătos — n.n.).

ŞI CU APA SUNT PROBLEME

Nici apa rece, potabilă, nu este suficientă in co
muna Teliue. Din cauză că reţeaua care alimentează 
satul Cinciş — Cerea este subdimensionată, locuitorii 
din partea de sus a satului nu prea au apă. Pentru 
ei, însă» problema se va rezolva curând, când S.C. 
„I.C.S.H." S.A. va finaliza magistrala de alimentare 
eu apă a municipiului Hunedoara de la Râu Bărbat, 
la care lucrează cu forţe sporite, şî care traverse».rit 
comuna Teliue pe o lungime dd aproape 20 de kilo
metri. Prin proiect s-a prevăzut construirea unet staţii 
de tratare a apei în satul Cinciş şi, deci. oamenii de 
aici vor 'avea apă rece, bună, suficientă şi relativ ief
tină. '

— Toate bune—  consideră Ioan Rogovan, secre
tarul primăriei Teliue —, dar mulţumirea noastră nu 

este to tală  Beneficiarul acestei magistrale — R.AG.C.L. 
Hunedoara — nu s-a gândit să prevadă o staţie de 
tratare a apei şi în centrul de comună Teliue» proiec
tantul nu a prins-o in proiect şi, iată,magistrala par
curge 20 de kilometri pe teritoriul comunei noastre, 
trece prin centru, ne ocupă destul teren, dar nu n e  lasă 
şi nouă o gură de apă rece şi bună de la Râu Bărbat.

— Şi ar mai fi un avantaj deloc de neglijat — 
adaugă dl Nicolae Boldaş, consilier. Dacă s-ar con
strui şi in centrul de comună o staţie de tratare a 
apei, racordată la această magistrală de Ia Râu Băr
bat, am plăti apa rece direct la RAG.C.L. Hunedoara 
şl ar fi, în mod sigur, mai ieftină decât acum» când 
ea este livrată RA.G.C.L. Hunedoara de către Uzina 
de Preparare Teliue la  costuri ridicate, dictate, pro
babil, de cheltuielile mari ale acesteia.

— Şi nu se mai poate face nim ic?
— Se mai poate face — apreciază dl Silviu Her- 

ban. Problema 'este bine cunoscută da proiectant, de 
constructor, de beneficiarul magistralei, de Consiliul 
Judeţean ş | d® Prefectura Hunedoara. Dar este nevoie 
de bani. Repet, bugetul nostru este extrem de sărac. 
Numai Consiliul Judeţean ne poate ajuta, alooându- 
ne bani pentru , o staţie de tratare a -apei. Probabil 
că te» acest an nu se maj poate, fiind târziu, dar mă
car la anul. Să avem o speranţă.

Poate vă aud cei de sus, dle primar. Moi a.es că 
au rădăcini prin zona respectivă-

STERILUL DOLOMITTC ÎN CERNA

( ari ra 1 ic rneasa din cadrul Exploatării v; - 
niere Zlaşti, depune sterilul dc&mtîfic pe un  versant 
din apropiere, protejat de un dig. Dar pentru că di
gul se colmatează şi nu este curăţat cu lunile lu
crare ce presupune cheltuieli din partea exploatării 
—, pârâul Runc antrenează sterilul, îl aduce eu el tei 
Cerna, albia acestuia se colmatează» la rându-i, fiind 
înălţată la această oră cu circa un metru, încât apele 
sale afectează frecvent aproape 80 de case din cen
tru l comunei.

Şi această situaţie este binecunoscută la  toate 
nivelurile de competenţe şi de responsabilităţi din 
comună şi din  judeţ, însă nimeni ma ia taurul de 
coarne (respectiv pe £,M. Zlaşti — nai.î.

Poate şa  gâsdOşte la o situaţie d! ftig. Ioan Bâr
san, directorul Sucursalei Substanţe Nemetalifere De
v a , de car© aparţine Exploatarea Minieră Zlaşti, unde 
4B Bfesan a  intoteiţ mulţi ani cu seriozitete fi oii* 
eienţă pentru unitate.

Pagină realizată de BUM Ffltll f i ă R N M
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CE AR TREBUI SA FAC?

Mă numesc Indrei Elena şi lo
cuiesc în Ţebea, nr. 176, comuna 
Baia de Criş. Vin la dv. să mă lă
muriţi în următoarea problemă. în 
cepând din decembrie 1992, posed 
certificat medical de handicapat, 
gradul II. Potrivit leg ii, ar trebui să * 
beneficiez de anularea taxei de a- 
bonament la telefon. Deşi am depus 
actele necesare la Oficiul P.T.T.R. 
Baia de Criş, din ianuarie 1993, 
încă nu mi s-a rezolvat această pro
blemă.

Ce ar trebui să fac pentru ca 
Oficiul P.T.T.R. Baia de Criş s ă .  
respecte legea ? Vă doresc succes 
în activitatea dv. (Elena Indreî —
Ţebea). • '

P.S. Intr-adevăr, dacă aveţi do
vada că vă încadraţi în gradul II 
de invaliditate, potrivit Legii nr. 
53/92 (publieată în Monitorul Ofi
cial nr. 119/4 iunie 1992), sunteţi 
scutită de taxa abonamentului tele
fonic. Direcţia Judeţeană de Tele
comunicaţii ar trebui să  intervină.

POŞTA RUBRICII

■  Stimate dl I.T., din municipiul 
Hunedoara, ne bucură faptul că u r 
m ăriţi cu atenţie anchetele publi
cate de ziarul nostru. Referitor la  
dl. director X din Hunedoara am 
mai primit recent o anonimă. Nu 
ne putem însă permite să denigrăm

public o persoană — cu toate că 
s-ar putea să aveţi perfectă drep
tate — şi nici să iniţiem o  anchetă 
privind pe de o parte pregătirile de 
iarnă ale regiei respective, iar pe 
de altă parte „afacerile'* particulare 
ale conducătorului acesteia, fără o, 
semnătură şi o '  adresă precisă a 
expeditorului (sau expeditorilor) 
rândurilor adresate nouă.

■  Vă înţelegem nevoia de comu
nicare, de o vorbă bună şi un sfat 
prietenesc, stimată dnă Ada Irina 
Szocs din Simeria. In Urnita tim
pului disponibil, vom lua legătura 
cu dv. spre a  vă citi măcar o parte 
din creaţie. Vă mulţumim pentru 
frumoasele rugăciuni pe care v-aţi 
ostenit să ni le trimiteţi.

■  Stimate, dle Ionel Igrcţ, din 
Tarniţa, 16 A (Dupăpiatră), am re
ţinut din scrişoarea dv. stima pen
tru  autorul . broşurii „Dupăpiatră. 
Ţara Moţilor — străveche Vatră 
Românească", prof. Viorel Vulturar, 
„argintul viu al locurilor, al acţiunii 
din fiecare an de la Dupăpiatră".

Nu vă împărtăşim însă părerea 
privind cele două exemple de la 
capitolul „Mulţumiri celor ce li se 
cuvin". Dacă doriţi adevărul, aşa 
cum pretindeţi, citiţi frică o dată 
broşura. Veţi vedea că nu aveţi 
dreptate, deoarece nu este vorba 
despre „contribuţie la gospodărirea 
şi înfrumuseţarea acestei localităţi".

♦  f

ci despre aportul la reuşita acţiunii 
de la Dupăpiatră — Cheia.

Dl. profesor V. Vulturar a adunat 
materialul documentar necesar în. 
tocmirii unei monografii a localităţii 
Dupăpiatră, în care vor fi trecute 
şi numele celor care au contribuit 
la aeţiunile obşteşti de înfrumuse
ţare şi bună gospodărire a aşezării.

■  Vasile Frecup. Deva. Suma 
acordată pensionarilor drept com
pensaţie după sistarea subvenţiilor 
este de 6620 lei. Deci suma pe care 
aţi primit-o este conformă cu pre
vederile legale.

■  Mihai Dron, Hunedoara. Vă 
nemulţumeşte faptul că Biserica 
Sfântul Nicolae Hunedoara, monu
ment istoric, „este deschisă doar 
duminicile şi în sărbătorile trecute 
eu roşu în calendar". Din informa
ţiile noastre, deschiderea zilnică a 
bisericii nu se Justifică, zona fiind 
puţin, circulată. De altfel, biserica 
este planificată pentru reparaţie ca
pitală, ceea ce, de asemenea, ar mo
tiva închiderea ei. Cât priveşte su
gestia dv de a se încredinţa misi
unea ţinerii ei deschise în  perma
nenţă „unor membri ai comitetului 
bisericii sau chiar unor pensionari 
serioşi", trebuie să ştiţi că ar fi 
riscant. Jntr-un lăcaş sfânt există o- 
biecte de patrimoniu şi, aşa cum s-a 
mai întâmplat în unele locuri, nu 
toţi cei care intră in biserică au 
gânduri creştineşti.

Patronul la cheremul angajaţilor săi sau invers ?
Dl Cieorga Runceanu din 

Crişcior, str. Cireşilor, nr. 
5, ne-a trimis recent o scri
soare cam lungă în care 
ne povesteşte ce a avut ele 
trăit soţia sa . Viorica de 
când dna Letiţia Rovinar 
a luat An locaţie de ges
tiune, prin licitaţie, fos- 

; tul restaurant „Minerul" 
din Gurabarza. Dna L.R. 
a luat respectivul local 
cu personal eu to t Ei bine, 
oamenii ce şi-au schimbat 
stăpânul au înţeles că ii 
aşteaptă vremuri grele, 
căci la patron nu poţi 

. face ce te taie capul, ci 
exact şi cum îţi spune 
el. Şi aşa a fost.Dar nu 
i-a surprins tonul aspru cu 
care li s-a vorbit, ci mai 
ales ameninţările aruncate 
de patroană unora dintre 
ei cum că „dacă nu vă 
faceţi treaba vă pun pe 
drumuri !“.

Cererea unui patron faţă 
de angajaţii săi de a-şi 
face datoria este explica
bilă şi firească. Omul şi-a 
investit banii intr-o treabă 
şl este total interesat să 
nu piardă, ci să recupe
reze cheltuiala şi să câş
tige. De aceea le cere sa
lariaţi tor să se străduiască 
cât mai m ult şi mai efi
cient. Lucru cu care tre
buie să fim de acord. Că 
de aici şi până a deveni 
tiran, inuman, este o cale 
lungă, asta-i altă mâncare 
de peşte.

CE I S-A ÎNTÂMPLAT 
UNEI SALARIATE

Dar să vedem cc a pă
ţit dna V. Runceanu, aşa 
cum reiese din scrisoarea 
soţului dânsei. Când dna 
L.R. a luat unitatea în lo
caţie de geslîune, dna ,Vr „ 
in vârstă de 52 de ani, 
era duba casatoare. îrttr-o 
zi, i-a cedat un varice. 
După insistenţe s-a dus la 
medic si a fost internată

în spital. Intr-o altă zi, 
soţii Runceanu au trebuit 
să meargă împreună la 
E.G.C.L. .Dl R. s-a dus la 
patroană să-i ceară s-o în- 
voiaseă pe dna Viorica. 
Patroana i-a răspuns: „Nu 
stau de vorbă decât cu 
salariaţii mei". Tot aşa 
i-a vorbit când a solicitat 
o adeverinţă ’ de salarizare 
pentru soţia sa. Bl. Run
ceanu ne mai scrie că

ca în comerţul socialist. A- 
dică să facă puţin şi să 
primească salarii mari. Eu 
le-am spus de la început 
fetelor că Ie cer un sin
gur lu c ru : să muncească 
în aşa fel încât cele două 
unităţi să devină elite ale 
comerţului din«Brad. Fi
indcă numai aşa —• le-am 
spus — le pot asigura câş

tig u ri buhe.

PATRONII, PREŢURILE Ş I SALARIILE

patroana „Minerului" din 
Gurabarza umblă mereu 
eu un individ după ea, 
că în treburile unităţii se 
amestecă şt alte persoane 
apropiate patroanei, lu
cruri care nu interesează 
şi, poate, n-ar trebui sâ-1 
frământe nici pe domnia 
sa. în  fond, orice om este 
stăpân pe viaţa sa, poate 
să sg asocieze eu cine crede 
de cuviinţă pentru a-i 
reuşi afacerile. Că dna 
L.R. ic vorbeşte subordo
naţilor cu asprime, cu du
ritate chiar, asta nu-i b ine 
In fond şl subalternii u- 
nui patron' sunt oameni şi 
trebuie să $e bucure de 
respectul cuvenit.

CE SUSŢINE PATROANA

Am stat de vorbă şi eu 
dna Letiţia Rovinar şi i-am 
relatat acuzaţiile ce i se 
aduc.

— Am greşit că am 
luat în locaţie de gestiune 
pati-baru] „Ambasador" din
Brad şi ,.Minerul" din 
Gurabarza cu personal cu
toii

— Să fie oare o gre
şeală?-..

— Da si am să vă spun 
de ce, Gafflâhu erau obiş
nuiţi să muncească în 
dorul Jelii, cum se zice,

— Au înţeles ce le-aţi 
Pretins ?

— Cele mai multe da. 
Câteva însă nu. Pornind 
de la făptui că nu le pot 
desface contractul de mun
că, deoarece vreme de şase 
luni nu am drept să an
gajez pe altcineva, au a- 
pelat la concedii medicale.

—  Dacă erau bolnave...
— Cure înainte de a  lua 

eu localurile n-au fost 
bolnave şi s-au' îmbolnăvit 
subit după?

•— Cine sunt aceste câ
teva ? .

—* Elena Gornio, Voi- 
chiţa Helmustaţă, Eugenia 
Fosfor şi Viorica Runceanu.

— Dna Runceanu cât a 
fost in coneediu medical?

— Trei luni. Curios Ia 
dânsa este că a adus cer
tificate medicale şi de la 
chirurgie şi de la  interne. 
Eugenia Fodor a procurat 
certificat de la interne şi 
de la  dermatologie. la t l  un 
a lt fapt curios: Luminiţa 
Morar- a  fost prinsă cu 
lipsă la gramaj şi a tre
buit să o schimb de la bar 
la debarasare, s i  bine, s-a 
îmbolnăvit subit.

— Aţi plătit concediile 
medicale respective?

— Bineînţeles, V. Gornic 
a luai într-o lună 25 419 
lei, V. Belmustaţă peste 
20 000 pe 12 zile, în fie;

care lună din cele trei cât 
a stat în coneediu medical, 
dna Runceanu a încasat 
peste 20 000 lei. Mie, ca 
patroană, - nu-mi convine. 
Eu am nevoie de oameni 
să vină la lucru, nu sâ 
plătesc concedii medicale, 
mai ales că pe cele la 
care m-am referit le bă
nuiesc de nesinceritate.

— Totuşi, au adus cer
tificate medicale.

— Certificate pe care 
le-au obţinut cum le-au 
obţinut.

— E numai o bănuială?
— Este, dar cred că lu

crurile nu-s curate.

In  finalul acestor rân
duri, a r trebui, poate, să 
formulăm nişte păreri pro
prii. N-o facem întrucât 
nu ne-ana propus să co
mentăm cazul, ci doar sări 
consemnăm. Comentariile le 
lăsăm în seama celor ce 
vor citi aceste rânduri. ,

Aflate în plină stagiu
n i  estivală (termenul de 
„stagiune" e un fel de a 
spune —- n.n ), Casa de 
Cultură şi Biblioteca din 
Geoagiu-Băi, după cum ne 
mărturisea dna Emilia Pe- 
ra, primesc un număr spo
rit  de vizitatori dornici de 
a  petrece câteva clipe sau 
câteva ore, după cum se 
simt, în compania unor ma
nifestări artistice sau a 
cărţilor. Dincolo de trata
mente, de o baie bineve
nită la .ştrand, omul aflat 
în staţiune simte nevoia 
vizionării unui film, iar în 
Casa de Cultură se pro
iectează de două sau chiar 
trei ori pe săptămână fil
me artistice de lung me
traj cu generice care stâr
nesc interesul spectatori
lor. Cei care preferă fil
me pe micul ecran iau loc 
în sala de club şi trăiesc 
cu intensitate proiecţiile 
casetelor video. Tot in 
sala de club, de-a lungul 
întregii zile, cei dornici se 
întâlnesc la o partidă de 
şah, rummy, pot bate min
gea de tenis de masă în 
holul instituţiei.

Şi, apropo de „stagiunea 
estivală", ne-am interesat 
In ce măsură staţiunea 
balneoclimaterică e cău
tată de formaţii artistice 
pentru a prezenta specta
cole celor aflaţi la  odihnă 
şi tratament. Răspunsul 
n-a fost nicidecum îmbucu

rător — în toată această 
perioadă, doar Clubul clin 
Lonea a prezentat un 
spectacol de varietăţi (fru
mos, sincer, din partea 
lor — n.n.). Teatrul Dra
matic „I. D. Sârbu" Petro
şani nu -şi-a onorat pro
misiunea, iar Teatrul d» 
Revistă din Deva se află 
cu contract pe Litoral. 
Pentru restul instituţiilor 
de cultură din judeţ, de
plasarea în staţiune e di
ficilă din cauza castului'' 
mare al transportului. S-an 
term inat şi „oaspeţii artis*> 
titi"  veniţi din alte ju-| 
deţe. Dar să nu ne g ră -: 
bim, vara nu s-o. termi
nat !

In ceea ce priveşte bi-t 
blioteca, dna Emilia Pera 
este satisfăcută că a cres
cut substanţial numărul, 
cititorilor, ajungând lâ 356 
şi al cărţilor citite cam  a 
atins cifra de 3000 volume. | 
Pentru cei care trec pragul 
bibliotecii au fost organi
zate acţiuni cu cartea me
dicală, expoziţii cuprinzând 
noutăţi editoriale, cărţi 
semnate de creatori hune-1 
doreni etc.

Oricum, Casa de C ultur^ 
Biblioteca de aici sunt prei»! 
gătite pentru a primi u»  
număr cât mai mare d# 
vizitatori, iar bucuria ce
lor care lucrează aici est# 
atunci când oamenii le tre# 
pragul.

MINEL RODEA

NOTA

'O  „SALBĂ" NEDORITĂ

La ieşirea din Hunedoara, pe drumul plin de 
frumuseţea naturii ce duce spre Haţeg (prin Sitvaşu ţ 
de Jos), la o distanţă mică. în plină pantă, se află |  

, locul de depozitare a resturilor menajere din Hune- 1 
do ara. Până aici, totul e bine. Rău este că mai nou |  
şoferii care transportă gunoaiele ut» mai au răbdare să * 
parcurgă 1 km, să ajungă Ia locul anume amenajat, 
şi deversează pe partea stângă a şoselei (în direcţia 
de mers spre locul de depozitare) încărcătura î Drept \  
urmare, ,,salba" gunoaielor deversate la bunul Mac a i ‘ 
şoferilor Iasă un „peisaj" deplorabil. Poate prim ăria 
instituie un control şi trage la răspundere pc cel vi
novaţi. (S.C.)

Din dosarele politiei
AMENDĂ CARE

u s t u r a

Credem că amenda de 
300 QQQ de Iei pe care a 
prirait-o Petru Bumbu, ad
m inistrator Ia o  societate 
familială din Alba M ia , 
îl cam ustură. Şi acest lu 
cru, întrucât nu avea acte 
de provenienţă pentru m ăr
furile pe care le vindea în 
piaţa oraşului Orâştie. Se 
mai adaugă şi mărfuri con
fiscate în  valoare de 49 000 
de lei.

SĂRACUL m il io n a r

La 19 ani, Petru Demoni 
din Hunedoara se putea 
considera milionar. SI 
chiar era. Acum nu m ai 
este. De ce ? Pentru că a 
fost depistat făcând schimfc 
ilegal eu valută. A prim it 
66900 de lei amendâ f l  â  
s-au confiscat 1250 forinţi, j 
30 dolari SUA şi 813.500 de 
lei. Săracul m ilionar!TRAIAN BONDOR 

t *  m« • • • « • •  « • e e t M M e e •  • # » • * » * •  •  • »  •  m *  *

-  un pic mai 
psntru dumneavoastră

(Urmare din pag. O

din aceste lucrări sunt e- 
xecutate şi recepţionate, 
celelalte fiind în lucra.

Nu punem punct final 
acestor rânduri înainte de 
a mai privi puţin în inti
mitatea tarifului pe giga- 
calorie. Deci din cei 7866 
lei cât se încasează de la 
locatar, 3929 lei reprezintă 
cheltuieli materiale ?i cu 
munca vie. Aceasta din 
urm ă reprezintă 880 lei, 
Iar cheltuielile m ateriale 
3049 Iei. Avem la îndemână 
pentru compai^ţie struc

tura acestui capitol de chel
tuieli la Deva : 2500 lei 
total, din care 1725 chel
tuieli materiale şl 775 lei 
cheltuieli cu numea vie, 
salariile reprezentând în 
această sumă 506 lei/giga- 
calorie. Comparaţia arată 
clar că la Orăştie ambele 
forme de cheltuieli sunt 
superioare, deşi problemele 
de rezolvat sunt similare. 
Şi unii şi ceilalţi au de 
efectuat reparaţii cuţente 
şi revizij generale la insta
laţii, plătesc salarii la  per
sonalul de exploatare, a- 
mortisipent la mijloacele 
fixe, energie electrică pen

tru  pompele de circuitare 
şi aşa mai depărta  
R.A.G.C.L. „Activitate»** 
trebuie să fie conştientă că 
pe aici există canale de 
risipă; să le identifice ş i 
să le închidă căci este po
sibil ca guvernul să sis
teze şi subvenţiile pe cam 
încă Ie mai plăteşte pen
tru  acoperirea, cheltuielilor 
cu producerea energiei ter
mice care se ridică t» 
peste 90QQ lei/Gcal. Şi a- 
poi, risipa, în orice fo rm | 
s-ar manifesta, nu este iM 
semn al conducerii î* 
deplină cunoştinţă de ca 
uză. _________



> VANZARI- 
CUMPARARI

rr- •  Vând autocamionetă TV 
j si dubiţă TV (motoare Bra

şov),- tel. 092/413881.
; (559994)

' •  Vând dozator de sucuri, 
m arca „Siemens", stare 

fo a r te  bună. Tel. 092/411326 
f sau 092/430427. (559994)

•  Vând apartam ent 2 
: jpamere, central, încălzire 
! %eracotâ cu gaz în bloc 
'•*ÎP vilă, Deva, sau schimb 
1 icu Cluj. Informaţii tel. 

095/169777. (559984)
•  Vând dozator suc 

'„Cornelius", 4 braţe, poker 
electronic, Jolly Cârd. De
va, 619526. (559990)'
■ ş  Vând televizor color 
„Saba" şi staţie de ampli

ficare  300 W Sony, cum- 
jp ă r  Audi 80. neînmatricu- 
nat. Informaţii Deva, tel. 
628350. (559988)

•  Vând garsonieră con
fort I. Deva, zona gării. 
Tei. 617094. (559986)

•  Yân.d motocicletă 
MZ — 250 cmc, an 
fabricaţie 1987, preţ 
600 DM, negociabil, 
autoturism Fiat Rit- 
mo — Diesel — an de 
fabricaţie 1981, camion 
Mercedes 7 tone, an 
de fabricaţie 1976. Re
laţii Hunedoara, tel. 
724026. orele 10—19.

(559983)
.g ţF «> «r '•  '•  0  0

•  Vând canapea şi chiu
vetă baie. 50 cm, Deva, 
tel. 629223. (559932)

•  Vând birdu cu două
sertare şi vitrină. Deva, 
tel. 617713. (559982)

•  Vând Dacia 1310 TLX,
7800 km, tel. 619157, după 
ora 16. (559955)

•  Vând mobilă dormitor
Sarmis, nouă, tel. 613350.

(559966)
•  Vând apartament trei 

camere, Deva, parter, a-
«nenajat pentru spaţiu co- 
■mercial, slr. Mărăşti, tel. 
629761. (559968)
i •  Vând injecţii Paspat, 
tel. 627466. ’ (559969)

•  Vând butelie, Deva, 
Cloşca 14, tel. 622123.

(559970)
•  Vând apartament /  3 

camere, Deva, bl. 35, ap.
*33 (lângă posta nouă), tel, 

611198, ' (559664)
•  Vând apartament 3 

camere. Dacia, bl. 16, se.
fctV, Gt. H. ap. 71, tel. 

620681. (559971)
,. •  Vând minibuz Fiat 238, 
J9 locuri, benzină, capaci
t a t e ,  1,4 tone, 3 200 DM. 
MJeva, tel. 622163, între 
'o re le  8—14, în data de 
iţi. 08 şi orele 14—21 în da
ta  de 6.08. <559962)

•  Vând Citroen B x l 9  
* — TRD, Diesel, închidere
automată, suspensie hidrau

l ic ă ,  fabricaţie 1986, 5 500 
O M , negociabil. Deva, tel. 
620293. ' (559962)

•  Vând teren agricol în 
Huituri, Hunedoara (Nojo- 
gan Mioara). Hyrău, nr. 90.

■ ■ ■., (559953)
•  Vând apartament fn‘ 

Orăştie, cu 2 camere, str.

Pricazului, bl. 65, ap. 18, et. 
2. preţ negociabil.
- :. (559910)

•  Vând garsonieră, mo-
bilată, 'Brad (Peste. Luncoi), 
Aleea Privighetorilor, bl. 
21, so .II, ap. 38, orgie 
15—18. (559944)

•  Vând maşină de în
gheţată nouă, cu două cuve. 
Preţ 800 000 lei, telefon 
617457. (559960)

•  Vând urgent casă 
mare, încălzire centrală, 
dependinţe, grădină mare, 
Sântandrei, nr. 63. (559976)

•  Vând mobilă combi
nată (dulap cu vitrină, 
plus canapea) şi televizor 
alb-negru. Tel. 625002, după 
orele 16. ;v  (559975)

•  Vând canapea, 2 per
soane, bicicletă semicursi- 
erâ, nouă, covor mochetă, 
3,80/2 metri. Deva, tel. 
626687. (559976)

•  Vând armă de vână
toare, calibru 12, tel. 
617963. (559978)

•  Vând grup electrogen
trifazic 380 V' x 4 kW şi 
circular pentru tăiat scân
duri, ambele antrenate de 
un motor Diesel cu consum 
1,5 1/oră. Informaţii ţel. 
617963, Deva. (559978)

•  Vând apartament 2 
camere, mobilat. Deva, 
624930, 7—10 şi 19—20.

V (559979)
•  Vând magnetofon Ros-

tov cu boxe Unitra, 75 
W, preţ convenabil. Deva, 
tel. 613576. (559981)

•  Societatea Agricolă 
„Transilvana" Rapolt, cu 
sediul în Rapolt, scoale la 
licitaţie publică un grajd 
bovine. Licitaţia duminică, 
8 august, ora 10,00, şi în 
fiecare duminică a junii. 
Informaţii suplimentare Ia 
sediul unităţii, tel. 689188.

(559972)
•  Vând maşină înghe

ţată, Germania, 2 sorti
mente. Deva, tel. 616862.

(920304)
•  Vând pianină, video, 

maşină spălat mică, pickup, 
stabilizator curent, tel. 
615288, Deva. (920302)

•  Vând apartam ent ' 2
camere, confort sporit, O- 
răştie, tel. 642363 după 
ora 16. (559997)

•  Vând tractor U 650 cu 
remorcă. 35 ore de func
ţionare, preţ negociabil, 
tel. 714660, 713445. A  A:

(559781)
•  Vând fermă împrej

muită, la şosea, grajd, ca
pacitate 90 vaci, siloz, fâ- 
nar, aproximativ 2 ha, în 
satul Plopi, com. Bretea 
Streiului, preţ negociabil, 
tel. 714669 sau 713445.

(559781)
•  Vând apartameht 2

camere, dependinţe, Hu
nedoara, str. Mureşului nr. 
5, et. 1, ap. 18. (559705)

•  Vând microbuz VW
pentru piese, tip 1977. Tel. 
722795. . (559705)

•  Vând televizor color, 
•Samsung, diagonala 52 
cm, Hunedoara, tel. 724086.

(559704)

•  Vând amplificator 
putere 2 x 250 W, boxe 
150 W, 200 mărci fie
care si Vermorel, noi, 
tei: .712813. (559707)

,* Cooperativa „Metalul" , 
Hunedoara, Lsth N. Băl- î
cescu, nr. 1, oferă spre

SOCIETATEA COMERCIALĂ 
„CASIAL" S.A. DEVA — CHISCÂDAGA | 

ANGAJEAZĂ ’ ■!
O mecanic pompe injecţie

cu vechime minimă 5 (cinci) ani. J 
Informaţii la telefoanele 613140, 613141,1 

int, 194, 195. (620) j

vânzare, prin licitaţie pu
blică, în data de 27 august 
1993, materiale de con
strucţii, din demolări, bol- 
ţari, plăci ondulate din 
azbociment, diferit^ profile 
metalice. Relaţii tel. 717655.

(559703)
•  Vând apartam ent 2 

camere, extraordinar, etaj 
î ,  teatru, zugrăvit, . par
chetat, draperii, boiler, 
3 800 000 Iei, negociabil, 
pianină vieneză, 700 000 lei, 
tel. 728433. (559706)

•  Vând Citroen BX 
19 Diesel, model 1984, 
VW Golf Diesel, mo
del 1979, trapă auto, 
motoare frigider, G er
mania, antenă parabo
lică, tel. 713344.

(559710)

•  Vând garsonieră, De
va, ultracentral (zona pieţei), 
valută, tel. 618563. (920305)

•  Vând Dacia 1310 pen
tru  piese de schimb şi bi
cicletă Mircea. Tel. 626981.

(559965)

OFERTE 
DE SERVICII

*-*—*—*—♦ —*— *•—*—*

•  Angajăm : bar
man, brutari, contabil 

pentru societate. Re
laţii la tel. 627558, în
tre orele 8—12 şi 19—
21. ţ , ; (559991)

•  Prirrym comenzi 
mobilier, divers, pen
tru  trimestrul IV 1993, 
preţuri avantajoase.

Informaţii la tel. 615936,
17—20 sau atelier, str. 
Coziei, 28 O, 7,30—13.

(559977)

•  Caut femeie îngrijire 
copil. Relaţii Deva, Doro
banţi, bloc 27, ap. 42, 
et. IV, după ora 18. (559985)

•  Transporturi auto, 4 
tone, transport ciment la 
domiciliu, tel. 622866.

(559964)
•  Facilitez înscrieri „Ga- 

ritas“ Cluj-Napoca, tel. 
616519, între orele 10—20.

(559667)
•  Caut urgent în Brad

menajeră tânără, cultă, ba
nă gospodină, salariu a- 
decvat calităţilor. Brad, tel. 
651234. (559626)

•  Caut tinere prezenta
bile pentru activităţi de: 
bar, discotecă, cu’ expe
rienţă în domeniu. Infor
maţii Brad, tel. 651234.

(559626)
• •  • • • • • • • • • ; • • #

U.J.C.C.

HUNEDOARA — 

DEVA

f ANUNŢĂ

Că ia data de II 
august 1993, ora 17, 
scoate la licitaţie ac
tivitatea de la unita
tea CAFE-BAR, si
tuat Ia parterul blo
cului nr. 1 din locali
tatea Băiţa. înscrierile 
se fac la sediul CON- 
SUMCOOP Şoimuş. 
Taxa de participare 
Ia licitaţie este dc 
10 000 lei. (626)

• SCHIMBURI 
DE LOCUINŢE

•  Schimb apartament 2
camere, proprietate, cu 
garsonieră, plus diferenţă 
(exclus Dacia, Micro 15), 
tel. 626981. (559965)

PIERDERI
•  Pierdut legitimaţie serr 

viciu, pe numele Stratilă 
Adrian, eliberată de „Si
derurgica" S.A. Hunedoara 
O declar nulă. (559703)

•  Pierdut carnet de şo
mer nr. B 0863—6—22, pe 
numele Balaj Semida, eli
berat de. Direcţia de Muncă 
şi Protecţie Socială Sime- 
ria. î l  declar nul. (559973)

COMEMORĂRI

•  Durerea, dorul şi 
tristeţea sunt mai a- 
dânci acum la împli
nirea unui an în 9 
august a.c. de la tre
cerea în eternitate a 
celui care a  fost un 
minunat soţ şi tată

IOAN IOV AN 
din Căinelu de Sus: 
Cât ai trăit te-am iu
bit, cât vom trăi te 
vom plânge. Dormi 
în pace suflet b lân d !

(559961)

•  Cu adâncă durere 
în suflet amintim ce
lor ce l-au cunoscut, 
că în 7 august se îm
plinesc 4 ani de când 
moartea nemiloasă l-a 
răpit dintre noi pe

IONUŢ PASCU 
din Ormindea. Cât ai 
trăit te-am iubit, cât 
vom trăi te vom 
plânge şi vom prive
ghea mereu mormân
tul tău. Mama, suro
rile, cumnaţii şi ne
poţii. , (559961)

DECESE
•  Cu nestinsă durere so

ţia Ana, fiica Loredana a- 
nunţă încetarea din Viaţă, 
după o lungă şi grea su
ferinţă, la  numai 44 ani, 
a celui care a fost un soţ şi 
tată  iubitor

BUJOR POPA 
înm orm ântarea azi 6 

august, la  ora 13, în satul 
Lăpugiu de Jos. Dumnezeu 
să-l Odihnească! (559986)

•  Colegele de Ia Biblio
teca Judeţeană sunt a lă 
tu ri de Ana şi Loredana în 
greaua încercare pricinuită 
de moartea prematură a 
soţului şi tatălui lor

BUJOR POPA
(559995)

•  Salariaţii de Ia 
Muzeul Judeţean De
va deplâng dispariţia 
fulgerătoare a colegului - 

BUJOR POPA 
Sincere condoleanţe 

familiei. Dumnezeu să 
te odihnească în pace!

(559999)

S.C. CRĂCIUN a COMP. S.N.CĂ 
,  COMPLEXUL BACHUS DEVA

Vinde cu amănuntul:
•  MOCHETE DE TOATE NUANŢELE, de 

calitate Superioară, din import BELGIA.
Costul unui metru pătrat este de 3620 lei 

pentru populaţie şi en-gros pentru societăţile 
comerciale — preţ negociabil. (624)

, SOCIETATEA COMERCIALĂ
, - „CASIAL” S.A. DEVA — CHIŞCÂDAGA

ANGAJEAZĂ

•  Şef serviciu contabilitate.
Condiţii; -
— studii economice în specialitatea finan

ţe—contabilitate
— vechime minimă 7 (şapte) ani în spe

cialitate.
Salariul negociabil, fără limită superioară. 
Informaţii la telefoanele 613140, 613141, 

int. 194, 195. (621)

S C. KIMAYA CUPTOR" s.r.l.
-TEL/FAX : 01 -3110.229 TEL 01 -6198082 
Vinde in lei,la cele mai mici preturi din tară

w 1 1 I ;j| lj
--- \  i
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i transportul la destinaţie 
montajul
UN AN GARANŢIE 
service postfiarantie

I FILIALA GRUP ŞANTIERE DEVA* 
a S.C. REMERO — SA — BUCUREŞTI/ \

l :* • *
î Cu sediul în Mintia, str. Şantierului, nr. 5. |
, Organizează, în data de 26, 08. 1993, ora  ̂
J 10, licitaţie pentru :
| 9 închiriere seră în suprafaţă de 392 mp j
! cu instalaţie de termoficare; J
) 9 închiriere spaţiu pentru depozit „cn- 1

' gros" în suprafaţă de 581 mp asigurat cu pază; J 
! 9 închiriere spaţiu laborator în suprafaţă |
J de 35 mp;
I 9  Vânzare mijloace fixe disponibilizate. |

I Lista acestora se află afişată la sediul f i - '
lialri. ' /  ' • • • I

( Informaţii suplimentare la telefon 18750, J 
, int. 23. , (625)1

I
S.C. „RETEZATUL" S.A. DEVA l

Anunţă public intenţia de majorare a a-1 
|  daosului comercial pentru vânzare en-gros a j 
î produselor, începând cu data de 4 sepţembrie J
( 1993. (623),
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