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e t U - V i O C  A »  E
f n temeiul art. 61, alin. 3 din Legea nr.

1991, privind administraţia publică locală, se] 
convoacă Con sfiiţii Judeţean Hunedoara, în şe- 
dinţa ordinară, la sediul acestuia, pentru dataţ 
de *6 septembrie 1993, ora 10, cu următoarea i 
ordine de z i : j

1. Proiect de Hotărâre privind rectifica- / 
rea bugetului Consiliului Judeţean Hunedoara^ 
pe anul 1993;

2. Proiect de Hotărâre privind aprobarea1 
taxelor pentru serviciile publice prestate popu-,j 
laţiei de către unele compartimente din apara-' 
Iul Consiliului Judeţean Hunedoara I

3. Proieet de Hotărâre privind transmi
terea fără plată sau în folosinţă; după caz, aj 
unor ipijloace fixe şi obiecte de inventar din ( 
proprietatea Consiliului Judeţean Hunedoara Ini 
proprietatea unor unităţi bugetară, respectiv *

f^dcpnţa Tjndr asociaţii cvţ sc ?p neţtteratlvv
f  rog. c6 s t e l  A l i a

* preşedintele Consiliului Judeţean

î

Dl Nicolae-Florin Cheţe
este dirigintele Oficiului 
poştal nr. 1 din Hunedoa
ra, cel mai mare oficiu din 
municipiu. Am fost într-o

Florin Cheţe, un lucru ne 
interesează în mod deose
b i t : 1 « m  stăm cu difuza
rea presei, mai precis, a 
„Cuvântului liber“ ? Cum

Cum se munceşte la o 
Peşti mare

zi să vedem cum se mun
ceşte la o asemenea unita
te'poştală,

—, -Pjv-jJ-, scrisori, ţele- 
ţramg >lete etţ 
şi trimise tn 34 de op, 
sţmt' de ordinul sutelor de 
tpU — ne. spunea dumnea- 
ldt Să vă dau un râem-

SlU* tn luna iulie aii sosit 
le-dţn :ăm  adresariţttor 

pşste 175 000 scrisori, a- 
proapa 3 09S *is mandate 
poştale, mijnde colete, te
legrame etp.

— Stimate dje Nicolac-

ajunge ziarul nostru Ia a-' 
bonaţi ?

— Vreau să precizez efi 
numărul abonaţilor la  zia- ■ 
pul judeţean „CuvânM li
ber* este 1° creştere. Chiar 
şi în aceste luni de vară, 
de concedii. Mă întrebaţi 
cum ajunge aeâsă, Ia abo
na^. Aici avem necazuri.

— Adică ?
— Ziarul cel mal căutat,

GH. r. NEGREA

(Continuare în pag. a 2-a)

Liderii mecanicilor de lo c o p g t^  

anchetain
La o zi după încetarea grevei mecanicilor de loco

motivă şi a mecanicilor ajutori, în urma intervenţie 
Guvernului în  conflictul de muncă declanşat între sin 
dicatele din ramura sus amintită si S.N.C.F.R., o parte 
dintre liderii sindicali ai lucrătorilor din tracţiune ai 
fost invitaţi în faţa organelor de ahchetă, pentru diver
se explicaţii.

în săptămâna trecută, liderul mecanicilor de loco
motivă şi a mecanicilor ajutori din Depoul Simeria, dl 
Voicu Sala, a foit audiat la Deva. Luni, 23 august, alţ: 
membri, din cbraftetul sindical au fost invitaţi la Albe 
Illlia, iar o alţii paife au fost chemaţi la Regionala Ti
mişoara, la comisia de disciplină.

Cane va fi -finalul acestei anchete este o întrebare 
pe care şt-o pun nu numai cei îri cauză, ci şi o parte a 
opiniei publice ? Pânfi unde merge vina acestora şi dc 
Unde începe vina administraţiei S.N.C.F.R. prin nesoco
tirea protocolului din 16 iunie, a.c., când au fost lămu
rite şi' admise doleanţele salariate ale mecanicilor de 
locomotivă şi . .mecanicilor ajutori, partea concretă 
urmând a fi rezolvată o dată cu negocierea contractului 
de muncă? Vor fi cei de faţă.ţapi ispăşitori sau vom 
asista, la un fenomen asemănător al mineriadelor diş 
anii ’90—91 ? in ce măsură greva a avut .şi un sub
strat politic, deşi revendicările ap fost nurpai salariate? 
Sau poate, înainte de toata, se cuving q altă întrebare; 
untje începe Şi se închide cercul subteran al scenarii
lor externe ? ■ GOTOttfiL P-0EN.-S.il

mSBCDAPESTÂ. — P i#  
tnliWstm altîngarfet?

j<sm AnţalTv a acordatvun 
idtfê Viu ̂  televiziunii - na- 
ţîehîirdl'lir'care s-a referit 
J a ^ a f tl ''’asalf'Sliiîn3. Btifefes' 
HOrthjjKth tfwqml telntde-ar 
doilea .FS*tn>fM»mdîat Duv 
pă ctmr'cOnş^meazfte a- :
g ^ ţiâ r hfcft, şeful-exeenti-
vfi1toî“deÎIia~ Budapesta a 
ai®taţ,/‘printre altele, că 
lîftrthy ut»-a rămas in mc- 
mdria * multor diplomaţi, 
aflaţi în'!njisiune la vre
mea respectivă in Ungaria, 
ca un adept al orientărilor 
de dreapta, şi colaborator 
al lui ifitler. Dar, a conti
nuat premierul Antalî, in
contestabil rămâne fap
tul că Horthy a fost şeful 
unui stat care a participat 
în război dc partea Axei.

* Dacă lp 13 octombrie ,1944 
el ar fl reuşit in tentativa 
sa de ieşire din război, cu 
totul alta i-ar fi fost şi 
imaginea după toate pro
babilităţile, mult mai po 
zitivă.

Făcând o analiză amă
nunţită a principalelor mo 
mente ale perioadei in 
terbelice, premierul ungar1 
a opinat că dacă ţara sa 
n-ar fi intrat in război in 
M41, ea ar fi fost oricum 
atrasă in m  de-a doua 
eonflagraţie mondială. Tot- 
odată, el a apreciat că da. 
e&raşarm s«*srief wr 
MHSstewţă %  m-tâfnM  19® 
•»» fS43 fu' S  ismrtm? Unţat-
tea a mii ,şi milioane de 
ungeri şi de tc b ^ a ţi, e 
vreii unguri ar fi M  ab  
y*k%ş im  w  *i "m t  
de suportat distrageri - toi*: 
imaginabile.

„UDO^OEVA — 
6 ANI D€ LA 

INRINŢARE

Astăzi, complexul 
„1300" Deva aniver
sează 6 ani de activi
tate. Cu acest prilej 
s ă r b ă t o r e s c ,  a- 
’drt -,hîr. mor clientelei 
expresia întregii noas
tre stime şi considera
ţii, asigurâtid-o dc în
treaga noastră solicitu
dine şi în viitor. Ace
leaşi sentimente ia ex
primăm şi faţă de cbta- 
borato rii, partenerii de 
afaceri şi toţi priete
nii noştri.

Vă invităm, în- aces
te sărbătoreşti la 
spectacolul dc cabaret 
„Estival *93“ susţinut* 
dc trupa de dans a 
Barului „LlDO". Be-.-i 
xervări de . tocuri la j 
telefon 62 75 36.

{676)

*
ANUL V 

NE. 943 

MIERCURI, 

23 AUGUST 
19 93
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Cu moţii se-poate 
munci foarte bine; cu

o condiţie: să nu-i minţi
Sunt unii — nu mulţi — 

care-şi Închipuie că specia
liştii ngticoH din zona de 
munte au dus si 'duc o 
viaţă dulce ca mierea de 
.albine. Or fi şi din ăştia 
mi negăm, dar inginera a- 
gronom ce-şi desfăşoară 
activitatea în comuna Bu- 
ceş, contrazice această opi
nie.

Maria Chiroiu este o fe
mele .Bilei de latură, fi
ravă şi, ţînârîd seama de 
toate acestea, la o primă 
vedere nu sesizezi câtă e- 
nergie are. Este o fiinţă 
care nu stă j shpă loctţ- 
lui, are o mulţime cte pre- 
ocupări şi gâjidtlrl egre 
i ..î i lasă tâmp liber şi vip» 
i m im  care u  t**-
ipuna Buoeş — qn cel 3 000 
de locuitori. ăl SîQ ■— esţe 
fl localitate marş < ir'-ti- 
tee cete mal îatlr se «îv-* vţj. 
djeţ. Intr-o fe c a fe  ţşmm- 
iM-MMxkm®:, ' r 1

prezentat, fără pic de in
tenţie de laudă, câteva din 
reuşitele dânsei: o în co
mună sunt, la ora actuală, 

I circa >3 250 bovine, 4 820 o- 
; vine, Aniţlţi pofri, î^usări 
\ ş:3 ., realizândU-se o încâr- 
icătură' mare -de animale 
jpe roşpodărie •  S-a zbătut 
!şl se rba te  . ăă aducă în 
■ comună toate cantităţile 
de sămânţă şi însectefun- 

ţ gicide solicitate de cetă- 
' ţenl, după care s-a dus pft- 
: nă la Satn Mare, Oradea,
) Braşov, ffibiu, ba ch iar: şi 
în OReitia -• A adus, de 
asemenea, Inseămate <can- 

- tiţăţi -de tăfâţe pentru eres- 
riRbrfi de anf*nal* 
care mSc-v** c »t ţtespânăte 
Aoâm Un ă b N M .

O preocupare de mare 
însemnătate * Măriei i? 
este aceea de a stabili ca- 

TRAIAN BONDOfc

nb-a | fg5B«tinwaee ;iD oai. m S-a)

m & j m
DIN DlCTiONARÎIL NEVESTELOR 
«  Bettoiirawi — Loc de desfăşurare

şedtnţctor paatni «eţi.

Seară târziu, după orefâ 
23, mulţi copii din cartie
rul Aurel Vlalcu, din’ Ha
ţeg, nu găsesc alţă.. dis
tracţie decâţ ă folosi poc

it
<1

nîtori. Distraţia lor noc
turnă ; provoacă nemulţu- 

•miri locatarilor, care !a 
! acele ore se odihnesc. O 
întrebare se impune: pă- 
rMţa acestor -copii ştiu 
ce fac odmririe lor ' la 
orele de linişte ? (N. S.).

( ia r  nu-i sperie sancţiunile?
Dl dr. Mjbai Ctudeanu, 

directorul OficliflUl jude
ţean penteu protecţia cOn- 
sttmafeM’ilGr m  —-
Deva, ne spunea că In 
lena Iulie ac., în ura»
supravegherii pe piaţă a
ceMtăţii teT.w’.’or olirmţf.- 
tare au $■ si apicâte a* 
senţiloi ici cu
pital majoritar de stat ţi 
privat amenzi contraven-

- ale, pentru b a te ri de 
la O.G. ar. 21/1992, care 
■însumează peste 12 mili
oane lei.

In. ciuda şt^netor plăti
te, se .p^-e lâ  ««regulile 
de tot felul persistă, ceea

d e n o tă  ( ,.3i  - u iţi  . 
g e n ţi  ecc .<,*0^ ’ n u  s '  p r e a  

: g â ild e s c  I a  p r o t e c ţ i a  c o n -  
i s u m d to r î lo r ,  c l - i  to te r e s e a -  

I n  p r im u l  r â n d  
gţirile prerii.

Num A aşa m  lică, 
* spre exemplu, de ce la u- 
. mtatea nr. 10 a S.G- 
< Mercur Corviaex Hunedoa
ra s-au găsit la comercia
lizare preparate sin carne 
ulii» fn atare termenului 

de valabilitate, cu gust ţ: 
miros rânced, ceea ce a 
impus oprirea acestora de 

-la vânzare şl aplicarea de 
sancţiuni.

De asemenea, la S. 0.

RebeCa SjR.L. Lupeni s-a 
constatat că au fost vân
dute conserve de legiune 
fără etichete ta proporţie 
te 4<* la sută. Faţa de &- 
oeasti situaţie, dispus 
oprirea temporară de ia 
desfacere şt scut ar-« prfv- 
duselor respective. Tot la 
firma amiinîtă se afla la 
vânzare zahăr Import 
Thailanda, fără a poseda 
buletinul -te analiză sre 
declaraţia de

I * Io?
de tţprire temporar® de la 

M CfiîA* ¥4lte:03
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CITITORII DIN TELIUC 
W flîEABĂ. Ce se întâmplă la 
blocat A4-2? Săpăturile pentru 
^•paraţii la instalaţiile -de ia  sub
sol au fost oprite. Şi sezonul 
rece se apropie, Moi bine de 
zece zile apa caldă a fost oprită 
la blocuri. Dar costurile au fost 
încasate. La acest bloc A 4-2 nu 
funcţionează nici canalizarea. 
Dar locatarii o plătesc. Stimaţi 
cititori ,noi am recepţionat în
trebările dv. Le transmitem dlui 
Pleşoiarm, directorul R.A.M.G.C.L. 
Hunedoara. Aşteptăm im  răs

puns care să -vă mulţumească. 
(GH.t.N.).

© GAZEIFtCARE. O dorin- 
ţă arzătoare a locuitorilor din 
partea veche a oraşului Călmn 
este pe cale să se împlinească. 
Potrivit Informaţiilor primite de 
la domnul primar Gheorghe Ne- 
pese, aici au început lucrările 
de introducere a gazului metan. 
Ele vor continua în localităţile 
aparţinătoare — Crişenî şi Strei- 
Sângiorgiu. f  I. C.).

© TÂLHĂRIE. Intr-una din
tre nopţile trecute, dl. O. B. 
din Haţeg se îndreaptă spre casă 
la volanul autoturismului per
sonal. Trei cetăţeni Uau obligat 
şă oprească. ■ L-au lovit în cap 
şi au scotocit peste tot. Nu au 
găsit ce căutau. Rămas in neşti

re, omul era pe cale de a-şi pier
de viaţa. Noroc cu un auto
mobilist care trecea prin preaj
mă şi care l-a observat pe cel 
cazat. A oprit şi l-a dus la 
Spital. 0mOt este salvat datorită 
omului de suflet, medicilor, a- 
ststentelor sanitare care erau de 
serviciu, de gardă. Tâlharii au 
fost prinşi. (QH.I. N.).

©  FĂRĂ UN LEU DATO
RIE. Deşi văduve, cu câştiguri 
modeste, Anele Cornelia Ctunda, 
luliana RSzvan, Maria Berghtan, 

. Valeria Cavaler, Aglata Klein, 
Irma Gergely din Haţeg se pre
zintă cu regularitate ta casieria 
asociaţiei de locatari. Sunt me
reu printre primele care îşi .«• 
chită datoriile. In contrast cu

© AZI, MIERCURI, ÎN CUPA 
ROMÂNIEI la fotbal, singura 
reprezentantă a judeţului nostru, 
Minerul Lupeni fDivizia B), în
tâlneşte în deplasare pe Con
structorul Craiova. Aşteptăm 
să intre în competiţie şi divi
zionarele A. Jiul Petroşani ar 
putea să vizeze o calificare... tn 
etapele superioare. (S.C.).

atâţia şl atâţia locatari, cu ve
nituri şi venituri, care... uită 
să-şi achite cheltuielile pentru 
casa in care locuiesc. (N. S.).



T R I B U N A

LIPSEŞTE APA CALDA,
DAR AU ŢÂNŢARI

Din oraşul Brad, în numele mai 
multor cititori fideli, ne scrie dl Ioan 
Oprean. După un salut amical şi 
mulţumiri pentru informaţiile pe 
care le furnizăm prin ziarul nostru, 
dl Oprean prezintă detaliat câteva 
necazuri care le fac brădenilor via
ţa amară.

Ca şi cum n-ar fi suficiente du
rerile de cap pe care le ridică 
marii majorităţi â oamenilor pre
ţurile, de o bună bucată de vreme 
ia Brad s-a oprit furnizarea apei 
calde. Au parcurs luna iulie şi în
ceputul lui august fără apă caldă, 
dar au înţeles Că era necesară o- 
prirea ei pentru revizii la Uzina de 
la Gurabarza. Apoi au fast anun
ţaţi că, din cauza datoriilor mari 
ale asociaţiilor de • locatari la plata 
agentului termic, apa caldă va fi 
oprită până la achitarea acestora. 
Foarte mulţi locatari au fost de 
bună credinţă şi şi-au achitat la 
timp taxele comune. De aceea con
sideră abuzivă această măsură care-i 
afectează în egală măsură şi pe ei, 
ca şi pe cei care, din sărăcie sau 
neglijenţă, nu şi-au plătit laxele.

Nu se poate: spune că oamenii 
nu au dreptate. Dar şi furnizorul 
de agent termic este îndreptăţit 
să-şi recupereze banii pentru servi
ciile prestate. Până se va găsi o 
soluţie acestei probleme (suntem 
convinşi că se caută această solu
ţie, chiar dacă impresia oamenilor 
e că de fapt nu se face nimic), bră- 
denii suferă. Cu atât mai mult cu 
cât Şi apa rece e insuficientă, iar

ca să te poţi spăla trebuie s-o 
încălzeşti. „Dar este cineva dispus 
să consume curent cu 12 lei/kW?“, 
se întreabă cititorul nostru. Cu nu. 
mai 12 lei, dle Oprean ? Mulţi ar 
fi dispuşi să plătească 1 kW doar 
cu atât. Sau poate din neatenţie 
aţi greşit cifra. ,, .

Ce-i mai nemulţumeşte pe citi
torii noştri din Brad ? Faptul că 
la Haţeg s-a introdus gazul metan 
şi la Brad nu, că haţeganii au şi 
un joc de întrajutorare şi brădenii 
nu (cu jocurile astea ar trebui să 
fim mai atenţi, căci prezintă multe 
riscuri).

Dar mai supărători decât aces
te ultime aspecte sunt ţânţarii, 
care le fac ^zile fripte sau, mai 
exact spus, nopţi . albe. Oamenii ar 
fi dispuşi să 'plătească pentru a 
scăpa de vizitatorii lor nocturni. 
Dar se pare că în zonă n-are nimeni 
ac de cojocul micilor zburătoare. 
Aşa să fie oare ?

POŞTA RUBRICII 
•••» Stimate dle Ion Iancu din 

Deva, redacţia ziarului nostru nu 
cunoaşte deocamdată situaţia juri
dică în care se află S.C. „Kokte“ 
S.R.L. Braşov, la care aţi depus o 
sumă de bani. La poştă. unde 
ne-am interesat, nu se primise din 
partea acestei societăţi nimic ofi
cial. Deci, s-ar putea să fie aşa 
cum bănuiţi dv.

•  ... „M-a intrigat atitudinea 
dnei gestionai care se distra de 
minune după tejghea, la o ţigară, 
în compania prietenilor, ignorând 
prezenţa clienţilor. Oare este per
mis aşa ceva ?“.

Nu, nu este permis dle ..ano
nim (ă) din Călan. Nici la Metalo- 
text şi nici în alt magazin, oricare 
ar fi el. Dar atâta vreme cât dv. 
şi semeni ai dv. nu au curajul să 
semneze deschis rândurile adresa
te unui ziarist, nu se vor schimba 
prea multe din vechile metehne în 
Comerţul din oraşul dv. Ia rest, 
vă mulţumim pentru aprecieri, pen
tru atenţia pe care o acordaţi „Cu
vântului liber" pe care spuneţi 
că-1 citiţi cu regularitate. Păcat că 
nu ştim cu cine dialogăm.

•  Kristina Mayer. Adresa soli
citată de dv. este: „Le Comită
International de la Croix — Rouge", 
19 Avenue de la Paix, Ch-1202, 
Genâve, jpuisse.

•  Roniulus Podean, Haţeg, str. 
Horia, nr. 91. Din nefericire pen
tru dv. aţi depăşit vârsta de 62 de 
ani şi deci nu vă mai puteţi bucu
ra de prevederile Legii 53 de pro
tecţie a handicapaţilor. în aceste 
condiţii Inspectoratul Teritorial de 
Stat pentru Handicapaţi Hunedoara 
— Deva nu vă poate asigura căru
ciorul de care aveţi nevoie. Sin
gura soluţie ar fi cumpărarea lui. 
Dar valoarea unui cărucior pentru 
deplasare în oraş se ridică la 
peste o sută de mii de lei.

înţelegând situaţia dificilă în 
care vă aflaţi facem un apel în 
numele dv. la asociaţii umanitare 
sau persoane particulare care pot 
să ajute un om singur, de aproa
pe 70 de ani. cu handicap de gra
dul I, în procurarea căruciorului 
dorit.

Stare de
Am scris şi cu alte pri

lejuri, cu ani In urmă, des
pre starea deplorabilă în 
care se află căminul cultu
ral " Almaş-Sălişte. Reve
nind acum în această loca
litate, ne-am dat seama eâ 
lucrurile nu s-au schimbat 
cu nimic. Căminul dără
pănat rânjeşte privitoru
lui cu „dinţii** lipsă ai fe
restrelor sale. S-a încercat 
căptuşk-ea unora cu pa
nouri P.F.L. Pereţii, aco
perişul coşcovite stau gata 
să cadă. Nici nu e de mi
rare. După. mai bine de 
jumătate de secol, o con
strucţie din lemn nu mai 
poate rezista. Când locali
tatea era centru de comu
nă iar primar se afla Ioan 
Bornemisa, căminul a în
semnat ceva. Şi s-a ridicat 
cu efort 1 Dar, timpul şi-a 
spus cuvântul 1 O privire 
în interior te lasă fără res
piraţie — scena arată ca 
vai de lume, masa de te
nis stă aruncată undeva 
într-un colţ, balconul atâr
nă... S-au încercat repara
ţii după reparaţii, ne măr
turisea dna Ana Banciu, 
directorul căminului cul
tural Zam. Dar nu mai re
zistă... Culmea ironiei — 
în mijlocul paraginii gene
rale am întâlnit o placă 
din marmură, aşezată pe 
unul din pereţi. Care mal 
„rezista" încă, ce consem
nează : „S-a aşezat această 
placă întru amintirea celor 
care, In urmă cu 50 de mii, 
au ridicat această insti- 
tuţie.„“. »

— Dle Dorin Septimiu 
Dura, secretar al primăriei 
Zam, ne spuneaţi, plin de 
optimism, acum un ah, că

s-a aprobat de către Gu
vernul României deschi
derea finanţării pentru 
noul cămin cultural la Al
maş-Sălişte.

— S-a aprobat, promi
siuni au fost, dar, din pă
cate, Consiliul Judeţean au 
are la această oră banii 
necesari pentru a deschide 
finanţarea. Ni s-a comu
nicat oficial acest lucru.

«— Ne vom nud întâlni 
în acest caz, peste ani, Cu 
aceeaşi situaţie la Almâş- 
Sălişte. Cu singura deose
bire că atunci căminul 
cultural va fi Ia pământ, 
la propriu şi nu Ia figu
rat.

Extrapolând starea de 
fapt întâlnită la căminul 
cultural, ne gândim şi noi, 
alături de oamenii satului, 
extrem de indignaţi, la... 
starea şcolii generale, în- 

, chisă din lipsa copiilor, la 
* dispensarul uman, de ase
menea, închis de mai mulţi 

' ani. Să nu uităm că o clă
dire nelocuită se distruge 
sigur şl rapid. Dacă nu sunt 
bani pentru cămin, insti
tuţia ar putea funcţiona o 
vreme In şcoala generală, 
că tot stă închisă. Şi aşa nu 
ş-a găsit de cuviinţă să se 
deschidă aici măcar o 
tabără de copii pentru că 
împrejurimile sunt extra
ordinarei In privinţa dis
pensarului, credem că un 
medic şi o asistentă me
dicală sunt absolut nece
sari. Şe ştie unde e Alnîaş 
Sălişte! Nu mai e nevoie 
s-o spunem noi. Şi dacă ne 
gândim la protecţia so
cială...

MINEL BODEA
WHMWWMHMMMMMŞ <H>

Dreptul la replică

Rectificare la articolul „Ne pare 
râu, domnule prima’"

încrezător în etica pro
fesională a ziaristului, care 
prin condeiul şi cuvântul 
său trebuie să redea fidel 
adevărul pentru cititori, 
mă simt obligat a inter
veni cu privire Ia artico
lul . Ne pare rău, domnu
le primar...", cu următoa
rele precizări i Nu există 
la Prefectura judeţului Hu
nedoara nici un dosar pe 
care să scrie „Cercetarea 
faptelor dlui primar Popa 
Abel, comuna Veţel*. E- 
xistă o notă întocmită de 
un colectiv din aparatul 
tehnic de specialitate al 
Prefecturii, care în virtu
tea prevederilor art. 101 
din Legea n r.. 69/1991 a 
Administraţiei publice lo
cale a exercitat un control 
al legalităţii aetelor adop
tate de consiliul local şi a 
celor emise de primar în 
cadrul activităţii sale de
cizionale şl executive pen
tru aplicarea şi respecta
rea legii. Nu corespunde 
realităţii afirmaţia că pen
tru punerea în posesie a 
pământului, primarul a 
ţinut doar două şedinţe 
cu consilierii anul trecut 
şi una anul acesta. A- 
ceastă situaţie se referea la 
şedinţele comisiei locale de 
aplicare a Legii fondului 
funciar şi nu la consi
lieri.' Incorectă este şi a- 
firmaţia că „Anul acesta 
— (primarul) n-a convocat 
nici o şedinţă a consilieri
lor", este vorba că în lu

nile ianuarie, martie şi 
mai 1993 consiliul local 
n-a fost convocat în şe
dinţă, deşi legea prevede 
că acesta se întruneşte în 
şedinţe ordinare lunar la 
convocarea primarului. A- 
celaşi lucru cu privire la 
afirmaţia că primarul şi 
contabilul şef nu au bine
voit să se prezinte la şe
dinţe când s-au pus In 
dezbatere cele mai acute 
probleme pentru comună. 
Această situaţie se referă 
la şedinţa din 29 Iunie 
1992, când pe ordinea de 
zi figura rediscutarea şi 
aprobarea bugetului local 
pe anul 1992, motiv pen
tru care acesta n-a fost 
adopţat.

Cred că ziaristul trebuie 
să manifeste maximum de 
atenţie în exprimarea pe 
care o face, mai ales 
atunci când este vorba de 
a atribui unele fapte în 
sarcina unor persoane, de- 
naturându-le din neatenţie 
în momentul consemnării 
lor, lucru ce s-a întâm
plat şi în acest caz.

PETRU IACOB, 
consilier

la Prefectura judeţului

Nota autorului: Ne ce
rem scuze, dle primar 
Abel Popa. Dar articolul 
apărut în „Cuvântul liber" 
a avut la bază date furni
zate de la compartimentul 
de specialitate al Prefec
turii. (GH. I. N.).

O  p te c iz a te  n e c e s a iă
în legătură cu articolul 

„Greve în august", publi
cat în ziarul nostru nr. 936, 
din 14—15 august a.c., de 
la Sindicatul liber al dru- 
marilor din c a d r a i  
D.J.D. — R.A. Deva. sub 
semnătura dlui preşedinte 
Vintilă Marius, am primit 
un protest în care, între 
altele, se arată c ă : „Din 
aprilie 1990, data înfiinţării 
sindicatului nostru, nu am 
iniţiat nici o mişcare de 
protest, asta pentru că am 
înţeles situaţia grea in care 
se află economia ţării, am 
înţeles că fragila noastră 
democraţie îşi caută poate 
existenţa între noroi şi 
stele, dar nu putem ac
cepta nici măcar ideea 
că se poate trăi cu un ve
nit mediu brut de 49 268 
lei lunar. Acesta este ve
nitul în luna iunie 1993 
al unui drumar, cu mult 
sub venitul mediu brut pe

economie, care este de 
70 000 lei.
, Autorul articolului res

pectiv ar fi trebuit să vină 
in mijlocul nostru, al 
drumarilor, să ne cunoas
că frământările şi necazu
rile care nu sunt puţine. 
Era momentul să meargă 
şi In mijlocul cadrelor 
sanitare, al profesorilor, 
pensionarilor şi altor ca
tegorii sociale defavori
zate. Dar dânsul a  pre
luat memorabila frază a 
domnului ministru Dan 
Mircea Popescu: „ ...se
dezlănţuie teroarea sin
dicală".

Despre teroarea preţu
rilor şi a corupţiei, care 
s-a instalat în cele mal 
înalte sfere, nu spune ni
mic. Vorba domniei sale: 
„dacă-i asta, e trist pen
tru naţiune, e grav pentru 
popor, e periculos pentru 
democraţie".

Cu moţii se poate 
munci foarte bine, cu 

o condiţie: sa nu-i minţi

Cum se munceşte la o 
Peşti mare

I 0 I E N I  Z A R E
Gu sprijinul organizatoric şi financiar al Primăriei, 

a fost igienizată complet Cantina de Ajutor Social de 
la Hunedoara. S-au făcut zugrăveli interioare, s-a re
făcut canalizarea menajeră, s-au reamenajat grupurile 
sanitare. (LV.), —*— — --------- ----- -------------- —

(Urmare din pag. 1}

cel de sâmbăta-duminica, 
ajunge la abonaţi luni pe 
la prânz. De aici o seamă 
de nemulţumiri.

— Şi o scădere a numă
rului abonaţilor noştri ?

— Na Abonaţii înţeleg 
că nu se lucrează sâmbăta 
şi duminica, factorii poş
tali sunt salariaţi ca toţi 
alţii, deci au dreptul la.;, 
libertatea lor.

— Dle diriginte, cum ve
deţi o rezolvare? Facto
rii poştali să lucreze în tu
re sâmbăta, duminica, să 
le daţi zile libere în cursul 
săptămânii, să-i plătiţi. 
Pentru ca ziarul nostru să 
ajungă la abonafi. Doar 
sâmbăta, duminica are o- 
mul mai multă vreme de 
lectură, nu2

— Încercăm mai multe 
formule. Vom ajunge la 
una bună. Şi pentru noi şi 
pentru abonaţii ziarului.

— Altfel ce se mai în
tâmplă la o poştă mare?

— Ducem pensionarilor 
mari valori băneşti, înca
săm cheltuielile pentru ra
dio şi televizoare, prin ser
viciile „Prioripost", „Post- 
ştâmp", „Poştafiş", asigu
răm agenţilor economici, 
instituţiilor, tuturor celor 
care ni se adresează ser
vicii prompte, operative, de 
calitate.

-.Are dreptate dl diri
ginte. La Poşta mare din 
Hunedoara se munceşte 
necontenit, în flux conti
nuu. Spre lauda lor, lucră
torii îşi fac bine datoria. 
Rândurile noastre se vor 
o mică laudă în plus pen- 
jtru dumnealor.., , . .

(Urmare din pag. I)

re din soiurile de cereale 
se potrivesc cel mai bine 
condiţiilor pedoclimatice 
din satele comunei. A dat 
unui număr de cetăţeni şa
se soiuri de porumb dife
rite, cărora le urmăreşte 
cu atenţie evoluţia. Are In 
gând să meargă până la 
Staţiunea Experimentală 
din Turda pentru a aduce, 
tot în vederea încercării, 
solul de grâu „Arieşan". 
Tot inginera a introdus er- 
bicidele în localitate. Anul 
trecut l-a dat lui Ioan €o- 
drin din Grohoţel o canti
tate de erbicid pe care ©- 
mul l-a aplicat — în strân
să concordanţă cu sfatul 
specialistului — pe culturi. 
Rezultatul a fost că în »- 
cest an au solicitat şi au 
primit erbicid circa 25 de 
oameni.

Recent, dna Maria ©. 
ne-a spus:

— Moţii sunt oameni mi
nunaţi şi cu ei se poate 
munci foarte bine. Cu o 
condiţie — să nu-i minţi. 
De aceea, când mă anga
jez în faţa oamenilor cu 
ceva, fac tot ce pot ca să 
mă ţin de cuvânt. Ca să 
procur seminţe sau îngră
şăminte nu iau banii îna
inte, ci numai când ajung 
cu marfa în sat.

— S-a întâmplat vreoda
tă să... ?

— O singură dată. Am 
fost efectiv bolnavă. Le-am 
explicat însă oamenilor de 
ce n-am putut obţine ce 
le-am promis şi m-au în
ţeles. Convingerea mea 
este că oamenii munţilor 
aU o viaţă grea, dură şi 
merită ajutaţi mai mult 
pentru a-şi asigura un trai 
demn, aşa cum le este şi 
viaţa. Şi eu, după puterile 
mele, mă străduiesc în a- 
cest scop.

nu-i sperie 
sancţiunile?

(Urmare din pag. 1)

desfacere până ce se,cla
rifică dacă produsul se 
încadrează sau nu în nor
mele stabilite.

Dând curs reclamaţiilor 
făcute de unii consuma
tori, inspectorii O.J.P.G. 
au constatat că S.<3. Rom- 
serv S.RJj. Deva a expus 
şi comercializat pâine tn 
locuri neautorizate, a- 
ceasta prezentând abateri 
calitative. în acest caz, 
agentul economic a fost 
obligat să-i despăgubească

pe consumatori, totodată 
aplicându-i-se amendă 
contravenţională. Asemă
nător s-a procedat şi la 
S.C. Comalex S.R.L. Deva, 
unde s-a comercializat al
cool de 96 grade cu miros 
şi gust nespecific.

Credem că din astfel de 
situaţii se impune să fie 
trase învăţămintele de 
rigoare, pentru ca real
mente să se realizeze o 
protecţie a consumatorilor, 
orice abatere de la O.G. 
nr. 21/1992 fiind sancţio
nată cu severitate de orga
nul abilitat in acest sens.
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\I CONSILIUL MUNICIPAL DEVA

Prezentarea făcută de 
Marioara Murărescu cu
noscutului solist de mu
zică populară Drăgan 
Muntean, „unul dintre a- 
ceia dăruiţi de Dumne
zeu cu glas şi talent",

pe mapa discului „Sara 
bună, bade Ioane", se 
încheie cu vorbe ce tră
dează emoţia în faţa cân
tecului autentic: „...ascul
tăm şi parcă nu ne vine-a 
crede... se întâmplă ceva

cu noi, cei atât de înrăiţi 
de greutăţile vieţii, par
că mai avem suflet... şi 
am dori să ne plecăm 
lângă acele sfinte mâini 
care ne-au ocrotit copi
lăria. Cu dragoste, cu re
cunoştinţă, nu doar pen
tru a cere partea noastră 
de moştenire ! Ce putere 

. ai, bade Drăgane
Bând pe rând, repre

zentanţi ai unor instituţii, 
prieteni şi colegi de sce
nă au rostit cuvinte de 
apreciere pentru Drăgan 
Muntean, cu prilejul lan
sării, la Casa Cărţii De
va, a celui de-dl doilea 
disc personal şi al pa
trulea în total (cu cele 
două colective). S-a spus 
că deşi a debutat stră
lucit de copil, consacra
rea i-a venit neineritat 
de târziu, că ar fi avut 
dreptul ca acum să aibă 
mai multe discuri edita
te. S-a subliniat că, deşi 
este cel mat strălucit doi- 
nitor, cântă la fel de 
bine şi cântece de joc 
sau de nuntă, deşi pă- 
durean, are în repertoriu 
şi piese de pe Valea Mu
reşului sau de la moţi 
S-a mai spus că este sin
gurul solist necontestat

de specialişti şi de public, 
dar acest lucru nu l-a 
influenţat, rămânând ne
schimbat, acelaşi om mo
dest cu toată lumea.

I s-a propus ca discul 
„Sara bună, bade Ioane" 
să fie lansat la Bucureşti, 
Drăgan Muntean, fiind 
solist al ansamblului „Cio- 
cdrUa‘“ al Ministerului de 
Interne. Dar hunedo- 
reanul nostru a preferat 
ca evenimentul să aibă 
loc la Deva, care-i este 
„casă de la 10 ani". De 
aceea, la lansarea discu
lui s-a spus şi că „pen
tru Drăgan Muntean, soa
rele răsare la Deva". Re
marca este cât se poate 
de adevărată. Semnatara 
acestei ■ însemnări poate . 
depune mărturie că un 
pădurean n-ar rezista să 
trăiască departe de locu
rile unde a văzut lumina 
soarelui. împătimit In 
dragostea lui pentru sa
tul cu obiceiurile, cânte
cele şt jocurile specifice, 
pădureanul îndepărtat de 
toate aceste elemente, 
care-i sunt la fel de ne
cesare ca aerul, s-ar simţi 
ca un copac smuls din 
rădăcini.

VIORICA ROMAN
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In  a t e n ţ ia  c e t ă ţ e n il o r
POSESORI DE APROBĂRI DE GAZE 

ŞI A PRIMĂRIILOR
Pentru preîntâmpinarea unor evenimente 

deosebite în gospodăriile dumneavoastră, c a : 
explozii sau incendii cauzate de execuţia neco
respunzătoare a instalaţiilor exterioare şi inte
rioare de gaze naturale, vă rugăm să solicitaţi, 
înainte de angajarea lucrării, autorizaţia de 
instalator în gaze, eliberată de DISTRIBUŢIA 
DE GAZE NATURALE Târgu-Mureş, vizată 
la zi, şi să reţineţi numele persoanei autori- 
zate. ;

Menţionăm că execuţia de lucrări în gaze 
fără a poseda autorizaţie de instalator consti
tuie infracţiune şi se pedepseşte conform le
gislaţiei în vigoare-

De asemenea, precizăm că lucrările exe
cutate de persoane fizice sau juridice neaviza
te de DISTRIBUŢIA DE GAZE Târgu-Mureş 
nu se recepţionează de Distribuţia de gaze şi 
nu pot fi puse în funcţiune. DIRECŢIUNEA.

1 (667) -

GRUPUL ŞCOLAR INDUSTRIAL 
ENERGETIC DEVA

str. Minerului, nr- 28, telefoane 620913, 621638 
Organizează concurs de admitere în sesiu

nea 30 august — 1 septembrie 1993, după cum 
urmează:

a) LICEU, curs de z i :
— matematică-fizică — 17 locuri
— mecanică * v. — 5 locuri
— electromecanic montator întreţinere

şi reparaţii maşini şi aparate elec
trice 30 locuri

b) PROFESIONALĂ, curs de z i:
— strungar — 14 locuri

-   ̂— sudor — 10 locuri

.. R.A.G.C.L. HAŢEG
Anunţă intenţia de majorare a preţurilor 

la apă, canal, gunoi menajer, începând cu data 
de 1 octombrie 1993. (920484)

FILIALA DE REŢELE ELECTRICE
■ d e v a : -  . -

Vinde mijloace fixe la licitaţie publică, in 
data de 8 septembrie 1993, ora 10, la sedial 
din str. G. Enescu, nr. 39, Deva. Lista acestora 
este afişată Ia sediul F.R.E- Deva, S.D.E.E. 
Petroşani, C.D.E.E. Brad, Haţeg, Hunedoara.

Înscrierile pentru licitaţie precum şi de
punerea anticipaţiei se face până la data de 
8 septembrie 1993, ora 9.

Informaţii suplimentare la telefon 615750, 
interior 110, 100. (671)

S.C. „PROSERVICE** S.A.
•BAIA MARE 

str. V. Lucaciu, nr. 162* 
te l  099/415339, fax 099/416755 

Execută la preţuri avantajoase:
•  GATER DIAM- 800 CU 15 PÂNZE
•  MAŞINA UNIVERSALA DE TÂM-

PLARIE (4 OPERAŢII). (674)

DIRECŢIA SANITARA 
Organizează concurs — în conformitate cu 

H.G.R. nr. 281/1993, Legea nr. 30/1990 şi Le
gea nr- 12/1973 — pentru ocuparea posturilor 
vacante, astfel: "

•  director adj. economic la Spitalul ju
deţean Deva

•  director adj. economic la Spitalul oră
şenesc Lupeni.

Condiţii : studii superioare economice.
•  referent de spec. — serv. fin. contabil, 

control fin. Direcţia Sanitară.
•  referent de spec. II — birou RUNOS

Direcţia Sanitară
•: referent de spec- n  — birou aprov. 

transp. investiţii.
Condiţii: studii superioare economice. 
Concursul se va susţine la 15 zile de la 

apariţia anunţului, înscrierile şi informaţii su
plimentare la biroul RUNOS, telefon 615050, 
int. 174. (670)

Piaţa Unirii, nr- 4, telefon 6134 35. 
ORGANIZEAZĂ LICITAŢIE PUBLICA 
In vederea concesionării terenurilor pentru 

construcţii situate in intravilanul municipiului 
Deva, penţru realizarea obiectivelor prevăzute 
în documentaţii de urbanism, aprobate în con
diţiile Legii 50/1991, art. 10-15, astfel:

1. Amplasament situat în spatele bl. C 1
şi C 2, str. M. Eminescu, zona Cartodrom, 
pentru 26 garaje, a 20 mp/garaj. Taxa anuală 
minimă de concesionare (T.A.M.C.) este 500 
lei/mp- |

2. Amplasament situat Ia intersecţia str.
Bejan cu str. Teilor (cartier Micro 15), pentru 
3 garaje, a 20 mp/garaj. T.A.M.C. este 600 
lei/mp. ' |

3. Amplasament situat pe str- Grisului 
(cartier Micro 15), pentru 15 garaje a 20 mp/ 
garaj. T.A.M.C. este 600 lei/mp.

4. Amplasament situat pe str. Teilor (car
tier Micro 15), pentru 12 garaje â 20 mp/garaj. 
T.A.M.C- este 600 lei/m p.- i \

5. Amplasament situat între bl. 28, 30, 16 
i zona str. Minerului — Cioclovina, pentru 4 ga- 
- raje, a 20 mp/garaj. T.A.M.C. este 600 lei/

mp.
< 6. Amplasament situat în zona pieţei Da-
J cia, între cofetărie şi împrejmuirea Şcolii Nr- 
1 4, pentru un spaţiu comercial destinat vânză- 
) rii de obiecte sanitare şi accesorii sanitare, 6,50 

m x4,50 m. T.A.M.C. este 2 300 lei/mp.
7. Amplasament situat în parcul „Cetate** 

din municipiu, pe platforma asfaltată, pentru 
3 chioşcuri, a 10,50 mp/chioşc. T.A.M-C. este 
de 10 000 lei/mp.

8. Amplasament situat în zona complexu
lui comercial str. M. Kogăluiceanu (cartier 
Gojdu), pe trotuarul lat din faţa acestuia, pen
tru 4 chioşcuri, a 10 mp/chioşc. T.A.M-C. este 
de 10 000 lei/mp.

9. Amplasament situat în zona gării, pe 
trotuarul lat dintre bl. 43 şi DN 7 (Calea Zaran- 
dului) pentru 2 chioşcuri, a 12,50 mp/chioşc. 
T.A.M.C- este de 10 000 lei/mp.

Ofertele se depun până la data de 10 sep 
tembrie 1993, orele 15, Ia sediul Consiliului 
local. f

Documentaţiile licitaţiei se vor ridica 
contra cost de la sediul I.P.H. — S.A. Deva, 
Piaţa Victoriei, nr. 2, începând cu data da 
26 august 1993-

Garanţia şi taxa de participare la licitaţie 
sunt obligatorii şi vor f i : prima — egală cu 
taxa anuală de concesionare pe suprafaţa am-' 
plasamentului, iar cea de-a doua va avea va
loarea de 5 000 lei. Ele se vor depune la casie-1  
ria Consiliului local până la data de 10 sep
tembrie 1993.

Deoareţe pentru poziţiile 1, 2 şi 5 s-at» 
făcut cheltuieli în avans pentru proiectare, ceia 
ce-şi vor adjudeca la licitaţie amplasamentele 
respective vor achita contravaloarea documen
taţiilor elaborate, 1

Pentru punctele 1, 2, 3, 4 şi 5 vor puţe» 
participa la licitaţie numai persoane care a i  
domiciliul în zonă şi posedă un autoturism, 
înmatriculat.

Licitaţia va avea loc la data de 13 sep
tembrie 1993, ora 9, la sediul Consiliului local, 
sala mare.

Durata de concesionare a terenurilor este 
de 25 ani pentru poziţiile 1, 2, 3, 4, 5, 6 şi
de 5 ani pentru poziţiile 7, 8, 9. .

(663) [

U. M. CUGIR

Organizează licitaţie publică în ultima joiet‘|  
ora 12, din fiecare lună a anului curent, pen
tru vânzarea de mijloace fixe şi închirierea spa- j 
ţiilor disponibile rămase de la licitaţia prece-j 
dentă.

La licitaţia următoare, care va avea loc joi, I 
26 august 1993, se licitează si motoscuterel 
din dotarea „SERVICELOR** din ţară ale U.ML 

\ Cugir.
\ Informaţii suplimentare se pot primi zil- 
\ nic, între orele 9—15, de la serv. M.E., tele- 
( fon 096/752420 — int. 160 sau 096/753231- 
( (675)


