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I ormai jte; cititorii . > 
lâ catttera’dg conturi 1 se 
judecă.; procesul tfluj Cos- 
'tel! Alic, preşedintele. Con
siliului judeţean -pentru o 
seaihu .de- cheltuieli, efec-- 
i1 te di l>, gt îi.1 | ţu 
lui î aflate deocamdată Suit • 
semnul întrebării din punct 
de vedere al legalităţii. 
In aceiaşi timp. împotri
va domniei sale s-a în
tocmit un dosar, aflat în 
cercetarea organelor de 
poliţie. .Gradul de vinovă
ţie îl vor stabili cei în 
drept. Până atunci însă. 
dl prefect al judeţului a- 
vea datoria să întreprin
dă împotriva preşedinte
lui învinuit o seamă de 
masuri, întrucât aceste

v i  m m m  m w m u

LEfitl, DOMNULE PREFECT !
măsur nu e întrevăd, 
reamintim dlui- prefect li
nele prevederi ale Legii 
69/19111 a Administraţiei 
Publice Locale.

„In cazul în care un 
membru al consiliului să
vârşeşte acte contrare 
Constituţiei şi legilor ovj 
compromite cu rea cre
dinţă interesele comunei 
sau oraşului, el poate fi 
demis-din funcţie, la pro
punerea- prefectului, prin 
hotărâre a Guvernului.

Prefectul poate suspen

da din funcţie persoana a 
cărei demitere a cerut-o“.

I ,;t art. 46, eu referi r<* 
la primari, se spune : 
„Prefectul poate dispune 
suspendarea din funcţie a 
primarului, pe timpul unei 
anchete judiciare1*.

In sfârşit, la art. 70, le
gea arată: „Dispoziţiile pre
zentei legi privitoare !a 
organizarea şi funcţiona
rea consiliilor locale pre
cum şi cele cu privire ia 
primari, cu excepţia celor 
referitoare la atribuţii, se

'Fiplfl 
tor
preşedintelui acestuia 

Nu ne îndoim, die pre
fect, că dumneavoastră cu

lt teţ • x?si - jr.->td'
Cei carp contribuie la for
marea ' bugetului de stat. 
din care şi dv. sunteţi plă
tit, aşteaptă să le apli
caţi.

Nu avem nimic deose
bit cu preşedintele Con
siliului judeţean, dar in 
statele democrate — sta
tele de drept cum ne pre
tindem şi noi a fi — ase
menea măsuri se iau chiar 
şi în cazul unor semnale 
lansate de presă, până la 
clarificarea juridică a fap
telor.

ION CIOCLEI

S e  m  t i p ă t i

„ C ă ta v e a  Jm pă% âţieL°
Mănăstirea Prii op primeşte înscrieri fi.*'- 

,tru tipărirea manuscrisului Părintelui Arsenie 
Boca. „Cărarea împărăţiei1*, şi îi roagă tot
odată pe cei care înţeleg să-i respecte nume
le să nu se lase înşelaţi de cei care încearcă 
să-i negustorească numele prin lansarea unor 
variante incomplete sau deviate — şi care in 
cele din urmă vor suferi rigorile legii —■, 
exemplarul original al Părintelui avându-1 nu
mai Mănăstirea Prislop. Cei care vor să aibă 
un exemplar pot trimite suma de minimum 
5 000 lei pe adresa Mănăstirii Prislop, Silvaşu 
de Sus, Haţeg, judeţul Hunedoara.

Cartea se va tipări numai pentru cei în
scrişi.

PJ FRONTUL DE LA 
FRONTIERELE VIEŢIIf

Cu dl. dr. CONSTANTIN TRUŞCA, 
medic şef al Staţiei de Salvare judeţene 

si Serviciului de urgenţă

.S.: ştie că cei oaie simt 
atv enaţi intr-an serviciu 
medical de salvare se află. 
mi o dată. pc frontul de 
luptă <|c la frontierele vi'-v 
Iii.

Frontul de l.i frontierei; 
vieţii, j  E frumos spus ca 
metaforă, nu? Dar pune
ţi-vă în postura comba
tanţilor.

— 1)1 e dr. (âmstantin 
Truşcă, compartimentai 
activităţii de sănătate, de 
apărare a vieţii, al cărui 
..şef dc stat major** sun
teţi în judeţul nostru, are 
reprezentări în toate mu
nicipiile, nu?

— Mai precis spus, pe 
lângă toate spitalele din
judeţ. Fiecare oraş are
serviciul său de salvare şi 
chiar în unele centre de 
sănătate cum este Ilia. 
Fiecare cu încadrarea lui, 
cu personal de speciali
tate, autosalvări, aparatu
ră şi medicamente.

Au adresat întrebări 
şi au consemnat 

răspunsurile 
ESTERA ŞINA, 

DUMITRU GHEONEA, 
ION CIOCLEI

(Continuare în pag. a 2-a)

LEGILE - TEMELIA STATULUI DE DREPT

Legea privind ajutorul 
social (proiect)

DOKEI. MUSTÂŢEA 
SECRETAR DE STAT ÎN MINISTERUL 

MUNCII SI PROTECŢIEI SOCIALE

Recent Guvernul u aprobat turcaza cadrul general al 
proiectul Legii privind- aju- asistenţei sociale, intr-o 
torul social. concepţie modernă, în a-
. Instituirea acestei forme cord cu legislaţiile ţărilor
de asistenţa socială se în- europene în acest domeniu
temeiază pe prevederile ar- şi cu angajamentele asumate
ticolului 43 din Constituţia de România prin acte in-
României şi reprezintă o ternaţionalo la care este
componentă importantă a parte.
Programului de reformă a Trebuie subliniat şi faptul 
asistenţei socialo în ţara că perfecţionarea sistemului
noastră. Acordarea ajutoru- protecţiei sociale cuprinde
lui social se întemeiază pe si alte domenii importante,
principiul solidarităţii socia- între care reforma sis-temu-
le şi are menirea de a a- lui de asigurări sociale şi
tenua riscurile sociale pe pensii.
care le implică aplicarea După cum este cunoscut, 
măsurilor de reformă eco- atât in ce priveşte asisten-
nomică. Această măsură se te socială, cât şi asigurări-
adaugă unor reglementări ic sociale şi. pensiile, au
deja adoptate, între caro fost date publicităţii două
Legea alocaţiilor de stat CĂRŢI ALEE, elaborate du-
pentru copii şi Hotărârea pă o amplă analiză a situa-
Guvernului privind cantine- —T * '-------------
le de ajutor social. Ea con- (Continuare în pag. a 6 a)

JOCUL DE-A „FATA MORGANA**
Unul dintre obiectivele guvernanţilor şi una 

clin marile speranţe ale populaţiei în perioada post- 
decembristă a fost ceea ce înţelegem prin fatidicul 
cuvânt : PRIVATIZARE. Şi s-au găsit, într-adevăr, 
un număr de oameni cu bani adunaţi la ciorap îna
inte de 1989 sau mai ales furaţi „cu acoperire** în 
vidul legislativ creat după decembrie 1989, care 
au privatizat „cu japca** bunuri ale statului (sau 
ale poporului, dacă mai este permisă expresia**. Au 
fost în rândul acestora, probabil, şi unii oameni 
cinstiţi, dar prea puţini şi prea firavi ca să poată 
fi identificaţi.

Din acest prim val al privatizării „peste noap- 
to‘* se disting un grup de foşti milionari şi îna
inte de 1989, un alt grup de foşti „lucrători“ de 
partid, de stat, din aparatul de represiune comu
nist care, fie personal, fie prin rudele lor, au pus 
mâna pe „mielul cel gras** şi un alt grup de „ema-

T R A N Z I Ţ I A

naţi“, cocoţaţi fără merite în funcţii de conducere, 
caro au deturnat în S.R.L.-urile personale părţi în
semnate din avuţia firmelor de stat, pe care le con
duceau. Dacă Ja aceştia mai adăugăm şi speculan
ţii dc tot felul, împreună cu profitorii care au 
creat dezastrul din aplicarea Legii 18 In agricultu
ră, avem o imagine cât de cât concretă privind 
primul val al •privatizării, pe ai cărui beneficiari 
populaţia îi asimilează, pc bună dreptate, cu îm
bogăţiţii de război.

Nu s-au îmbogăţit în perioada de atunci, dar 
nici până acum, urmaşii celor ce şi-au dat viaţa 
în decembrie 1989, nici răniţii, invalizii şi familii
le acestora, nici zecile de mii de oameni care 
şi-au riscat viaţa la Timişoara, Bucureşti, Cluj, 
Sibiu, practic pe tot cuprinsul ţării. Eroilor le-au 
rămas laurii, profitorilor li s-a umplut sacul cu 
bani, ei sunt acum oameni politici sau manageri, 
participă la acţiuni de binefacere prin orfelinate 
(un pumn de dulciuri de Paşti sau de Crăciun unor 
năpăstuiţi ai soartei) sau îşi etalează toalete şo
cante la baluri do cristal.

Cum aceste lucruri s-au petrecut fără a fi fost
TIBERIU ISTRATE

(Continuare în pag. a 2-a)
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I  -  Sunteţi optimistă ?
i  -  Nu. Sunt coafeză.
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protest la R. A. C. Deva!
‘.■.v.v.v.v.v.v.v.ş^w .V .

Luni, 1 august a.c., la 
plânz, la sediul Regiei* 
Autonome a Cuprului De
va, a avut loc un miting 
de protest organizat de 
către sindicatele miniere 
aparţinând Ligii „Solidari
tatea ’92" Deva.

Motivul organizării mi
tingului de protest îl re
prezintă impasul în care 
s-a ajuns la negocierea con
tractului colectiv de muncă 
pe anul 1994—1995, în 
special capitolul salariza
re. Intre revendicările eu- 
prinse în nota de protest, 
sindicaliştii prezenţi Ia 
miting au solicitat: schim
barea sistemului de sala-

Miting de
ri/are şi introducerea unei 
grile de salarizare echita
bile ; alinierea salariilor 
din R.A.C. la salariile din 
celelalte bazine miniere; 
asigurarea tuturor salaria
ţilor din regie expuşi ris
curilor la accidente şi boli 
profesionale ; renunţarea 
administraţiei la poli
tica de tergiversare a ne
gocierii contractului co
lectiv de muncă.

.Una dintre cauzele care 
a ‘ generat mişcarea dş 
protest şi implicit actuala 
stare conflictuală o consti

tuie, în opinia adminis
traţiei, nereprezentativita- 
tea sindicatelor pe de o 
parte, iar pe de altă parte 
sciziunea sirfdicală promo
vată în ligă tle Sindicatele 
„Avram Iancu“ Brad şi cel 
al uzinelor de pre
parare la masa tratative
lor, fapt ce a provocat 
unele neînţelegeri.

Din dialogul pe care l-am 
avut cu dl director , gene
ral, ing. Mintea Dobre, a 
rezultat disponibilitatea 
administraţiei pentru dia
log, pentru a se găsi o

soluţie comună, dar le
gală, în raport de posibi
lităţile economico-financia- 
re şi materiale ale R.A.C. 
Deva.

La mitingul de protest 
au participat aproximativ 
400 de reprezentanţi ai 
salariaţilor din sindicatele 
aparţinătoare Ligii „So
lidaritatea ’92“ din ca
drul R.A.C. Deva, care 
pe parcursul acţiunii au 
dat culoare momentului, 
strigând: .Demisia**, „Ho- 
ţii*‘, „La regia cuprului 
cântă cucuveaua**...

De asemenea, fanfara a 
cântat „Imnul minerilor'* 
şi „Marşul funebru**.

•  Mişcarea de protest 
declanşată luni la prânz 
de către Liga „Solidarita
tea ’92“ Deva av continuat 
şi marţi, 2 august a.c., 11 
reprezentanţi ai sindicate
lor intrând în greva, foa
mei.

Din ultimele informaţii 
care le-am primit la în
chiderea ediţiei rezultă că 
minerii de la minele De
va, Tfcliuc şi Ghelari 
refuză să iasă din sub
teran până la soluţionarea 
revendicărilor solicitate.

A Z I
3 AUGUST

• Au trecut 214 zile 
din an, au mai rămas 
151.

•  1932. S-a născu; scrii
torul Ion Pascad i 
(m. 1979).

•  1976. A murit scrii
torul OcLov Dcssila 
(n. 1895).

•  1983. A încetat din 
viaţă eminentul cer
cetător, istoric şi om 
de cultură liunedo- 
rean Octavian Floca 
(n. 1904).CORNEL POENAR
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PE FRONTUL PE 
FRONTIERELE

LA
(Urmare din pag. 1}

— Ce prestaţii medicale 
' se fac în cadrul serviciu
lui de urgenţă?

— Absolut toate. Toate 
cazurile grave ce se ivesc 
intr-un teritoriu arondat 
vin la -salvare. De aici 
unele sunt repartizate ur
gent secţiilor de speciali
tate ale spitalului. Dacă 
sunt de maternitate — 
naşteri, merg la materni
tate, dacă sunt de chirur
gie — fracturi, plăgi — 
mefg la chirurgie, iar_res- 
tul vin la noi. Noi Ie 
selectăm, le dăm prim- 
ajutor şi apoi chemăm co
legii din spital să-şi re
zolve problemele. Adică, 
dacă vine cineva parali
zat de la Brad, de la 
Zam şi nu putem rezolva 
singuri, chemăm medicul 
coordonator de gardă, ne 
consultăm şi bolnavul este 
dus acolo unde trebuie. 
Sunt situaţii când che
măm medicul de speciali
tate de Ia domiciliu, pen- 
’tu că sunt medici spe
cialişti — neurologii, 
O.R.E.-liştii, oftalmologi; — 
care fac de gardă la do
miciliu.

— Vizavi de aceasta, 
dle doctor, cum este con
lucrarea dv. cu ceilalţi 
medici, eu colegii dv. ?

— Bună, chiar foarte 
bună. Ce aş putea să spun? 
Să fiu foarte sincer, n-am 
avut probleme din partea 
Spitalului sau a Direcţiei 
Sanitare. Am fost ajutaţi 
foarte mult. Că există 
greutăţi, aceasta este o 
realitate generală. Dar atât 
cât s-a putut, ne-au aju
tat, au fost binevoitori 
faţă de trebuinţele noastre 
le prim-ajutor.
— Cea mai directă le

gătură cu pacientul o aveţi 
Jv., serviciul de urgenţă 
ori salvarea. Şi nu cu un 
oacient oarecare, ci cu 
acela care reclamă inter
venţie urgentă. Deci, în
cepând cu telefonista de 
la 961, continuând cu şo
ferul de pe autosalvare 
şi cu personalul mediu şi 
medical, toţi trebuie să 
acţioneze cu cea mai mare 
operativitate. Există la 
ora actuală condiţii pentru 
ca totul să funcţioneze ire
proşabil ?

— La noi se lucrează în 
ture şl, în funcţie de ce
rinţele de zi şj de noapte, 
am făcut un procent -— 
un număr de maşini pen
tru zi şi un alt număr 
pentru noapte. Deci, ne-am 
ordonat un .plan şi ca 
număr de cadre medii şi 
de tot ceea ce ne trebuie. 
Avem o maşină de ur
genţă care stă tot timpul 
pregătită la salvare. Nici
odată nu rămâne salva
rea fără acea maşină (ast
fel ca să poată pleca ime
diat în cazul unor acci
dente de muncă ori de cir
culaţie. Chiar dacă avem 
minimul necesar, o maşi
nă se află în rezervă şi 
poate pleca imediat. Dăm 
prioritate gravidelor, ca
zurilor de accidente sau 
hemoragii.

— Se întâmplă ca sal
vările să na fie însoţite 
de cadre medii ?

— în cazurile în care 
chemarea se face doar pen
tru Unele dureri. Cazuri
le sunt selectate. în ac
cidentele grave de muncă 
or; de circulaţie, se ia 
legătura prin staţii cu toa

te autosalvările, pentru a 
fi trimise prioritar acolo 
unde situaţia reclamă in
tervenţie maximă şi ope
rativă.

— Faţă de complexita
tea activităţii dv., este 
suficientă încadrarea şi 
dotarea?

— Da, este. Nu ne pu
tem plânge.

— Cu medicamentele de 
urgenţă cum staţi ?

— N-am dus lipsă de 
medicamente de urgenţă. 
Le economisim, mai ţi
nem pentru cazuri de ma
ximă necesitate, pentru că 
sunt secţii în spitaj care 
nu Ie au. Or aici, dacă 
avem un caz grav cum 
a fost recent un şoc a- 
lergic cu tensiune zero, 
puls zero — nu putem 
aştepta până când vine 
medicul din secţie. Tre
buie administrată urgent 
medicaţia. O rezervă de

să aplice un garou, o a- 
telă. Şi noi încercăm să 
ajungem la un asemenea 
nivel de pregătire şi cu
noaştere.

— Dle doctor, ce număr 
de chemări înregistraţi, 
în medie, într-o lună, hi- 
tr-o zi ?

— Pe zi 50—60, deci în 
medie, lunar, fiind „foc, 
continuu" 1 500. Noi în
cercăm să mulţumim pe 
toţi cei care ne solicită 
ajutorul . De 20 .de ani 
do când sunt aici, n-am 
avut nici o reclamaţie.

— Sunt situaţii când vă 
cheamă la adrese fictive?

— Da, simt situaţii. 
Mergem la adresa indica
tă, pe strada nominalizată 
şi nu găsim nimic acolo. 
Se mai fac glume de prost 
gust. Relaţia cu publicul 
presupune _ multă atenţie. 
Noi nu putem refuza nici 
un apel, chiar dacă am 
avea bănuiala că s-a'făcut

C O N V O R B IR I  
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medicamente este necesa
ră pentru oricine. Profit 
de această ocazie să aver
tizez că în cazul plecării 
în excursii Ia munte, la 
distanţe mari, să nu şe 
plece fără medicamente pe 
bază de cortizon. Dintr-o 
înţepătură de viespe se 
face uri şoc alergic din 
cauza căreia se poate muri.

— Care este starea par
cului de maşini al Sta
ţiei de salvare, a truse
lor medicale?
„ — Trusele de prim--aju- 
tor-ale asistentelor sunt 
acum complete, 90 la sută 
fiind noi. Maşinile nu 
sunt ca în alte ţări, con
struite în mod special pen
tru salvare. Sunt adap
tate cele pe care le avem. 
TV-ul este TV„ break-ul 
este break, fiecare cu in
convenientul lui. TV-ul nu 
are căldură — şi-ii foarte 
greu pe timp de iarnă —, 
iar break-ul n-are înălţi
mea necesară pentru că
dere de perfuzie. Vara 
mai merge, iarna insă 
personalul sc descurcă mai 
greu. în perspectivă, pro
babil se va rezolva. Se 
aude că ar exista promi
siuni din partea Organi
zaţiei Mondiale a Sănătă
ţii, Deocamdată ne des
curcăm eu ceea ce avem.

— Domeniul dv. presu
pune o continuă perfec
ţionare. Aici, la urgenţă, 
cu atât mai mult. De fe
lul în care ştii să acţio
nezi depinde uneori viaţa 
semenilor. Se preconizea
ză o cuprindere mai 
largă a salariaţilor în for
me de Instruire?

— Am primit recent de 
la Ministerul Sănătăţii 
instrucţiuni precise cu nor
mele de perfecţionare spe
ciale, în care trebuie să 
fie cuprinşi şi şoferii şi 
cadrele medii Noi, me
dicii, organizăm aceste 
cursuri şi dacă până acum 
am insistat asupra a ceea 
ce am crezut noi că tre
buie să se cunoască, acum 
ne vom orienta după a-
ceste norme speciale. In 
Occident toată lumea este 
cuprinsă în aceste cursuri, 
începând de la elevii de 
şcoală. Toţi trebuie să ştie

o glumă. Din când în 
când ma; controlăm, dar 
majoritatea sunt reale.

— Care sunt perioadele 
de maximă solicitare, dle 
doctor ?

— Fiecare anotimp cu 
specificul lui. Sunt pro
bleme şi iarna; vara ne 
solicită mai mult cei cu 
probleme cardiovasculare. 
Există câte o zi lejeră, 
Calmă, iar altele foarte 
încărcate. Cele mai frec
vente „sunt acum cardio
vascularele şi accidentele. • 
Nu există noapte să nu 
fie accident de circulaţie. 
Majoritatea se produc sub 
influenţa alcoolului, mai 
puţine din alte cauze.

— Colaboraţi frecvent cu 
poliţia. Ştim că în ţările 
puternic dezvoltate, la de
plasarea autosalvării la 
locul Unui accident, pri
mul ajutor îl acordă chiar 
şi poliţistul de la circula
ţie. La noi s-ar putea 
vorbi despre aşa ceva ?

— Se pune, problema să 
colaborăm eu poliţia şi cu 
pompierii, aşa cum este în 
Occident. întotdeauna pom
pierii când este un incen
diu, ne cheamă, deoarece 
pot fi intoxicaţi, gazaţi 
etc. Când ne cheamă, ne 
ducem. Cu poliţia, aceeaşi 
problemă. Când este vorba 
de oameni accidentaţi, 
răspundem operativ.

— Sunteţi ajutaţi de Di
recţia Sanitară?

— Din partea Direcţiei 
şi din partea spitalelor a- 
vem tot ajutorul. S-a re
zolvat problema cu căldu
ra Ia Staţia de salvare şi 
din acest an vom avea 
încălzire centrală atât îri 
clădire cât şi în garaje.

— Pentru că dv. coor
donaţi activitatea pe în
tregul judeţ. In celelalte 
oraşe cum sunt apreciate 
serviciile?

— Corecte, nu sunt re
clamaţii. Mai există, fi
resc, unele nemulţumiri, 
dar personalul nu refuză 
pe nimeni. Noi onorăm 
toate chemările posibile, 
pentru că bolile nu mai 
sunt ca înăinte. Se acu
ză dureri abdominale, Iar 
bolnavul face infarct, spre 
exemplu. -...

J 0CUÎllE-âTfĂTA MOR 6ÂMÂ“ i
(Urmare din pag. 1} 1

cuprinse în platforma-program a Frontului Salvă
rii Naţionale, guvernarea Roman s-a grăbit să o» 
fere iluzia îmbogăţirii la scară naţională, prinftoo 
privatizare democratică şi, astfel, flecare cetăţean 
major ne-am trezit în buzunar cu câte un certifi
cat de proprietate care ne oferea cu titlu gratuit 
30 la sută din ceva. Din ce ? Nu era prea dar, 
unii susţineau că 30 la sută din avuţia naţională, 
alţii că 30 la sută din avuţia firmei la care lu
crezi etc. etc. Ei, n-om fi noi milionari, ne-am zis, 
dar avem totuşi 30 la sută din ceva. Şi le-am pus 
cu speranţă, la păstrare, faimoasele certificate tipă
rite la... Paris.

Şi uite-aşa, guvernarea Roman a plecat, lăsând' 
vistieria statului cam goală, a venit guvernarea 
Stolojan, care a mal peticit sacul gol, pe Ici» 
pe colo, cu ceva credite de la finanţa ■ Internaţio
nală, ca acum să beneficiem de guvernarea fiscală 
a dlui Văcăroiu, a cărui calitate de expert în Inar 
pozite o resimţim cu toţii în buzunarul propria 

Acum, după câţiva ani de aşteptare, dl Văcâ- 
roiu ne spune ceea ce noi am simţit de mult: cer- 
tiflcatele de proprietate, cu valori mai mult simbo 
lice, traficate de mulţi — de la ţigani până la 
societăţi specializate sau la fondurile proprietăţii 
— nu mai corespund intenţiei pentru care au fost 
create. „Marea privatizare**, anunţată triumfal pen- 
.tru toamna acestui an, ne va aduce cupoane de pro
prietate (în locul sau alături de vechile certificate^ 
care vor asigura, conform doctrinei social-demo* 
craţiei, participarea egală a tuturor cetăţenilor eu 
un cupon (certificat) la privatizarea celor 3000 de 
societăţi comerciale, care vor intra în primă etapă, 
cât şi la următoarele.

Nu vrem să cobim, să dea Dumnezeu să fie 
bine! Numai că nu putem să ne ascundem o um
bră de scepticism, întrucât la aproape 5 ani după 
decembrie 1989, destule din cele promise atunci nu 
se împlinesc încă. Iar cu certificatele de proprie
tate şi cu marea privatizare prea am fost puşi fn 
situaţia călătorilor însetaţi din deşert, care după 
fiecare dună de nisip zăresc o oază de verdeaţă, dar 
care, în final, se dovedeşte a fi o Fata Morgana, 
deci o iluzie optică.

Iar de iluzii e plin podul...
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FENOMENUL IN FR A C ŢIO N A L  

C O N TIN U A  SĂ CREASCĂ!

— Este o problemă a 
contactului populaţiei din 
zonele îndepărtate, greu 
accesibile, cu serviciile dv. 
Bolnavii de acolo au po
sibilitatea să vă cheme la 
intervenţii ?

— Merg pe la mină, pe 
la dispensare, de unde pot 
să ne cheme prin tele
fon. Există telefoane. Noi 
avem unul sau două TV- 
uri, care nu sunt chiar 
comode, dar fără ele nu 
ne putem descurca în zo
nele Muncelului sau Săcâ- 
rîmbului, cu drumuri greu 
accesibile. Am ruga pri
măriile comunelor să a" 
plice denumirea străzilor 
la loc vizibil şi numerele 
pe fiecare casă. Pentru că 
se caută adesea după o 
adresă timp mult, chiar 
dacă noi, de regulă, ce
rem şi unele puncte de 
reper. Asemenea proble
me mai sunt şi în oraşe 
şi chiar în municipii.

— Este în lucru Legea 
asigurărilor sociale. Ce e- 
fecte credeţi că va aduce ea 
îri organizarea serviciilor 
de salvare ?

— în mod special în or
ganizarea acestor servicii 
nu va produce efecte deo
sebite. Ca şi până acum, 
noi vom căuta să men
ţinem în ’ exerciţiu în
tregul efectiv, căci Ia noi 
nu vine nimeni de plă
cere.

în prima jumătate a lui 
1-994, Inspectoratul de Po
liţie a judeţului Hune
doara a depus un mare vo
lum de muncă pentru stă
vilirea valului infracţio
nal pornit după decem
brie 1989. O recentă ana
liză efectuată în judeţ a 
relevat faptul că, deşi uni
tăţile de poliţie au obţinut 
rezultate bune, fenome
nul infracţional continuă 
totuşi să înregistreze creş
teri. In procente, sporul 
înseamnă 37 la sută faţă 
de primele şase luni ale 
anulUf 1993, numărul in
fracţiunilor ridicându-se la 
4187, ceea ce este cu 1125 
mai multe.

într-un asemenea con
text .trebuie subliniat fap
tul că la nivelul inspecto
ratului nu sunt în totall- 
tate împărtăşite mele mo 
dalităţi de evaluare a e- 
voluţiei criminalităţii, dar 
este însuşit punctul iâ 
vedere potrivit căruia, sta
rea infracţională înregis
trează creşteri şi descreş
teri in funcţie de modul 
de acţiune al poliţiei. Una 
dintre concluzii este şi 
aceea câ, dacă, în primul 
semestru al anului 1994 au 
fost descoperite cu peste 
1000 de infracţiuni mal 
multe decât în perioada 
similară din 1993, aceasta 
semnifică o intensă preo
cupare a poliţiei pentru 
Identificarea şi tragerea la 
răspundere penală a celor 
care, sub o formă sat* 
alta, au încălcat legile, 
lată însă şl câteva cifre 
care pot constitui argu
mente dintre cele mal se
rioase în acest seni.

In judeţ s-au organizat 
şase razii, 7659 de aeţîtmi 
şi un mare număr de

controale la obiectivele, 
locurile şi mediile de in
teres operativ. Cu aceste 
ocazii, în gestiuni au fost 
descoperite mărfuri şi ma
teriale neînregistrate în
valoare de 40 433 400 de
lei! în acelaşi timp, minu
surile descoperite s-au 
ridicat la 48 401 200 de lei. 
Evident, pentru toate s-au 
efectuat cercetări, iar 
persoanele vinovate au fost 
deferite justiţiei.

Şi acum, puţină aten
ţie, Numai înţr-o jumăta
te de an s-au aplicat 
37 090 de amenzi contra- 
venţionale, a căror valoa
re s-a ridicat la 59 607 000 
de lei! Au fost sancţiona
te cu închisoare contra
venţională 102 persoane.

Un segment important al 
activităţii poliţiştilor din 
judeţul nostru în prime
le şase luni ale acestui 
an l-a constituit urmări
rea modului cum Se 
respectă Legea 12/1990 şi 
alte acte îiSrtaaNve-.' emi
se pentru protecţia con
sumatorului. Se pare că 
în acest domeniu a fost 
şi va fi serios de lucru. 
Argumente: Pentru În
călcarea prevederilor le
gii, au fost ridicate în 
vederea confiscării măr
furi şi numerar în valoa
re de 92474 000 de lei, 
6176 dolari SUA, 2 240 200 
valută est In lei, 104 gr. 
aur şi 246,400 kg de ar
gint.

Credem că nu ar fi lip
sită de interes şl locali
zarea acesluj fenomen ne
dorit, atât prin prisma 
constatării de infracţiuni, 
cât şi a prinderii infrac
torilor; Din evidenţele 
Inspectoratului Judeţean de

Poliţie rezultă următoaf: 
rea situaţie: Unităţile dO 
poliţie din Petroşani a* 
constatat 525 de infracţiuni 
şi 244 infractori, cele dini: 
Hunedoara 480 infracţiuni 
şi 280 infractori, Deva —<* 
457 infracţiuni şi 287 J*H< 
fractori, Orăştie — 260 te* 
fracţiuni şi 159 infractori»j 
Lupeni — 251 infracţiuni 
şi 151 infractori.

Desigur, din acest# 
multe' cifre, se pot trag* 
şi alte concluzii. Astfel» 
din analiza structurii ş& 
dinamicii categoriilor dŞ 
infracţiuni săvârşite (n ju
deţ în această primă jumă
tate de an rezultă că cela) 
de natură juridică deţin 
ponderea — 2120 faţă 4C
1263 la economie. Decf' 
mai tune de jumătate d£H 
totalul infracţiunilor 'ii* , 
mise în judeţul nostru ta 
şase luni din 1994 sunf 
juridice.

Şi-acum, câte ceva de
spre cei ce comit actele 
infracţionale. Din cela 
2 686 persoane inculpate»
1 001 sunt fără şiupaţle 
şi şomeri, 508 tineri şl 
minori, iar aproape 300) 
romi. In flagrant au foi# 
prinşi 428 de indivizi, iar 
în stare de arest au fost 
cercetate 461 de persoane 
Şi încă ceva de luat ia 
seamă: 44 la sută din in
fractori sunt cu antece
dente penaje.

Evident, fiecare cifri 
sau procent amintite aici 
suportă o analiză atentă, 
Fiecare are Ia rândul «I < 
semnificaţie ce trebtfC 
luată seria* te seamă, fie®» 
camdată vă lăsăm pe dift 
să o faceţi.

VAltNIIN NEAGS



r . -v • •

Mureşul Deva- 

Ârm ătura Zalău 3-1
D I V I Z I A

tortul echipei -de fot
bal Mureşul Deva şi-a 
reluat de mai mult timp 
pregătirile sub atenta con- 

1 ducere a lui Ionel Sta», 
f. ea (antrenor principali şi 
, fcflcolae Alexiuc (antre- 
• nor secund). A fost o pe

rioadă intensa de antre
namente In care, te pri
ma parte, s-a pus «tt ac
cent deosebit .pe .pregă
tirea fizică generală, a- 
poi au urmat pregătirea 
specifică şi jocurile ami
cale. După mai multe 
partide, eu diferiţi par
teneri, sâmbătă, Murând 

.Deva a fntâlnit-o acasă 
pe Armătura Zalău. De
venii au învins cn 3—1, 
prii» golurile marcate de 
Rădos (2) şi Pppa.

Mureşul a început pri. 
ma repriză cu formaţia :

Cibotaru, Fartuşnic, Nea- 
gu, Gostea, Stan, Popa, 
Bulgara, Luca, Mureşan, 
Rădos, Oacheş. După pau
ză au mai jucat la Mu
reşul Deva, Rahoveanu, 
Rădueănescu, Davidoni, 

Ardeleanu, Spineanu, Datu 
ciu, Butnaru, Cîrstoiu, Pe- 
tric. Cum se poate ob
serva, la Mureşul simt 
promovaţi şl li se dă o 
şansă tinerilor, juniorilor 
din propria pepinieră. JE- 
lek nu a jucat fiindcă 
este plecat în Grecia cu 
lotul naţional de juniori.

De ia Început şi până 
la sfârşit, fotbaliştii de 
la Mureşul Deva au pre
sat mai mult, stăpânind 
timp mai îndelungat jo
cul. Deşi a fost cald, par
tida a avut ritm. Cu 
toate că după pauză s-au

efectuat schimbări masi
ve în rândurile deveni- 
lor, ei au crescut presiu
nea la poarta oaspeţilor 
şi au marcat două goluri, 
dovedind o bună pregă
tire fizică. Deocamdată nu 
Ş-au efectuat schimbări 
mari în lot. A fost scos 
Vâriah şt a plecat Sţro- 
ia, la Minerul Certej, dar 
se pâre va ajunge la... 
GJ3.M. Reşiţa. A venit 
în schimb Fartuşnic de 
la Corvinul şi probabil 
va reveni la Deva şi Che- 
zan. Oricum, Mureşul dis. 
pun» de un lot valoros, 
capabil de evoluţii supe
rioare.

Luni, CIPRIAN LUCA, 
juniorul crescut la De
va, ce promite a fi un 
bun fotbalist, apreciat de 
mulţi antrenori, a împli
nit 18 ani. La mulţi an i!

Formaţia minorilor din Certej a eres. minică la Hunedoara se pare că Stroia ţ 
cut de la un an ta altul, în campiona. va lua drumul spre C.S.M, Reşiţa 
ţul trecut înregistrând o frumoasă as- Minerul Certej a început din timp 
censiune, ajungând pe locul doi în cla- pregătirile sub „bagheta" antrenorilor 
samentul final, Insă noi am adăuga că Neagu Tudor (principal), şi Hdlaga cu 
nu numai locul ocupat în clasament ex- Tinţăreanu (secunzi) şi, după pregăti-

îşi întăreşte lotul

primă Valoarea echipei, ici şi jocurile 
«afe de acasă şi din deplasare, In multe 
dintre acestea dovedind maturitate, ex
perienţă. o bună orientare taetică în 
teren.

Şi în această vacanţă, conducerea clu
bului, antrenori* au devedit aceeaşi 
preocupare pentru întărirea comparti. 
montelor, tot cu jucători experimentaţi. 
Printre cei vizaţi se numără şi Stroia 
ICorvinul Hunedoara), Matache (Orăş- 
tie), Ormjnişan şi Văcaru (foşti la Au
tul Brad). Din câte am aflat însă du-

r« .M »  0 « te  # tete» «r ■mmm. +mm* •- 4 •• '
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LA ALTE ECHIPE

rea fizică specifică, au demarat şi par. 
tideie amicale, una dintre acestea fiind 
cea cu Armătură Zalău (1—1).

După câte am aflat, şi în acest nou 
an competiţional, *94—*95, Minerul Ger. 
tej vizează un loc de frunte al clasa- 
mentului. Şi nu este exclus să obţină 
primul loe. Neîndoielnic însă că Mi
nerul Certej va fi aceeaşi formaţie com
petitivă care a d[at şi anul trecut mult 
de furcă fruntaşelor din clasamentul 
Diviziei C — faza judeţeană, animând 
lupta pentru primul loc până la sfâr
şitul campionatului.

SABIN CERBU

ÎN CURÂND ÎNCEPE
CAMPIONATUL!
Deşi In lunga pauză 

competiţiomiă din a- 
ceastă vară am avut 
fotbal, nu glumă, prin 
intermediul televiziunii, 
ce ne-a adus şi marea 
satisfacţie a irumoasei 
evoluţii a tricolorilor 
noştri Ia Cupa Mondia
lă şi a lansării iotbalu- 
lui românesc, nu am 
putea spune că nu aş
teptăm cu interes Înce
perea noului campionat 
naţional de fotbal, care 
va avea ioc sâmbătă,
20 august a.c., In Divi
zia Naţională.

Intr-o recentă analiză, 
Comiţetull Executiy al. .* 
FMK s-ai £prit ■ asupra 
modului In care se a- 
cordă licenţele de c]uţţ.. 
profesionist, c/ecfjraraa • 
transferărilor jucători
lor, pregătirea echipe
lor Ce participă In cu
pele europene, calenda
rul de toamnă al repre
zentativei noastre de 
fotbal. Cu acest prilej 
au fost atenţionate clu
burile echipelor din 
D.N., Progresul, Inter 
Sibiu şi P.C. Braşov, 
care au mai puţin „su
flu" In obţinerea licen
ţelor de cluburi profe
sioniste.

‘Deci, campionatul de
marează Ia 20 augusi. 
In această lână jocu
rile încep ia ora 19, In 
septembrie ora de În
cepere va ii 17, în oc
tombrie 16, în noiem
brie 15, în decembrie 
14. Turul se va încheia 
1 ii fur de 20 decembrie. 
Meciurile se dispută 
sâmbăta, iar etapele in
termediarei miercurea,. 
Pot ti fesă unele.cazuri 
de forţă majoră, deter
minate de interesele re
prezentării inter naţio 
nale. Dar, iată şl cum 
arată prima etapă a 
D.N.: Gl. Buzău — U- 
niv. Cluj. P.C. Argeş
— Steaua, P.C. Mara
mureş — Sportul Stud., 
Rapid — Tarul, UTA
— Petrolul, Inter. Sibiu
— Otelul Galaţi. Eiec- 
troputere — Dinamo, 
Progresul — Vnlv, Cra- 
iova şl Ceahlăul P.N.
— P.C. Braşov.
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Probleme cu sănătatea, veşti proaste. în casă, recon
ciliere cu familia. Aveţi grijă de copii ! La serviciu tonus 
scăzut. Relaxaţi-vă !

: __ TAUR
Posibilităţi de a câştiga bani. Reiaţii tensionate cu 

cei apropiaţi. Controlaţi-vă impulsivitatea I Dorinţă de 
a vă schimba reşedinţa, discuţii neprotocolare cu un a- 
sociat. -

GEMENI
Sunteţi prea tensionat Nu călătoriţi, evitaţi conflic

tele cu cei apropiaţi Probleme cu ficatul din cauza lă
comiei. Intr-o problemă de familie, trebuie să fiţi diplo
mat, autoritar.

RAC
Sensibilitate excesivă. Gestul unui partener vă scoate 

din circuit. Atenţie, nu fiţi risipitor cu câştigul. Este po
sibilă o scurtă călătorie. Vizite, conversaţii, comerţ.

LEU
Capacitate organizatorică j vă veţi consolida poziţia. 

Informaţiile secrete vă vor fi de folos. Veţi primi un 
premiu, un dar ori o recompensă. S-ar putea să contac
taţi o persoană avizată în lumea finanţelor.

FECIOARA
fetontuii, mic* nemulţumiri. Veţi fi ajutat de cineva 

apropiat. Meditaţi în linişte la ceea ce aveţi de făcut, 
fiţi discret. Vă preocupă părerea altora despre dv.
/■ ■ -î __ BALANŢA

Mobilizare anevoioasă din cauza unei femei. Perioadă 
propice afirmării dv sociale. Prietenii vă pot crea dis
confort în materie de bani. Nu difuzaţi informaţiile se- 
crete pe care le deţineţi.

SCORPION
Relaţii amoroase cu cei din jur. Lîmitaţi-vă cheltu

ielile la ndnimum, achitaţi-vă restanţele. Paşi înainte în 
carieră. Evitaţi confruntările, fiţi abil. Vă veţi consolida 
credibilitatea în ochii celorlalţi.

SĂGETĂTOR
Călătorie ori vesfe.de departe. Relaţii de familie, ori 

cu amicii -— armonioase. Uşoare probleme cu sănătatea, 
ori o criză sufletească. Dificultăţi - pasagere în familie. 
Autoritatea dv apune deocamdată, nu aveţi dispoziţia să 
fiţi simpatici. ■ ... ■J-

CAPRICORN
Tonusul dv scade şi pot interveni mici tensiuni. Dacă 

vă lansaţi în speculaţii, pot interveni probleme financiare. 
Feriţi-vă de uneltiri J Greutăţi în pornirea unei afaceri, 
hu veţi fi ascultat.

VĂRSĂTOR
Sensibilitatea dv se va transforma în bucurie. Anali

za propriei personalităţi vă va mulţumi. Sunt, din păcate, 
posibile uneltiri ale inamicilor dV. Recunoaşterea merite- 
*°.r„ ^v' eventualele tranzacţii au toate şansele. Oportu
nităţi to-a -obfiaO i O taoştenire.

PEŞTI
Se finalizează pregătirea unei deplasări în străinătate. 

Aveţi o întâlnire de amor. Vegheaţi asupra situaţiei dv 
financiare. Ceartă şi împăcare cu o persoană apropiată 
Un Binefăcător va fi deranjat de aiegerea dv.

FRESCO 1
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După câteva 
ale condueerii clubului 
F.G. Barcelona, HAGI, 
cel mai bun jucător ro
mân, sclipitor la CAL, a 
semnat pentru Barcelonă 
pentru un milion de dolari. 
Ilte DumUrescu, în schimb, 
va lua drumul Angliei, 
pentru 4 ani la Tottenfeam 
Hotspur, tot pentru un 
milion de dolari pe aa. Şi 
Florin Răducioiu părăseşte 
pe Milan pentru nou pro
movata Espanol Barselo- 
aa. ou m  contract pe .3 
ani. Succes» să auzim de 
bine, tricolori ai României!

ARBITRI ROMANI 
PESTE HOTARE 

Probabil cft succesul rea
lizat de fotbalul românesc 
la Campionatul Mondial 
din SUA «re răsunet pt la 
forurile europene t i  «• 
ceartă lună arbitrul A- 
ttelan Momteau va arte Ir* 
îaîMniroa Feresevams Bu

dapesta — Dudelange, din 
C2, ce se dispută la 11 
august, arbitrul Ion Cră- 
duneşcu va oficia la cen-, 
tru partida Ţ.S.k.A. Sofia' 
— Ararat Erevan din C 3, ,. 
la 9 august, iar Adrian ̂  
Porumboiu va conduce jo
cul echipelor de. tineret 
din CE. la 7 august, între 
Cipru şi Spania.

experiment 
ÎN FOTBAL -

începând eu sezonul 
viitor. In trei campionate 
(Belgia, Ungaria şl o ligă 
semiprofesionistă din An
glia) se va testa „execu
tarea autului cu piciorul", 
după cum declara dt. Sepp 
Biatter, secretar genera!" 
ai F.LRA„ în speranţa că 
locul va câştiga In viteză. 
SANCŢIUNI f i  PENTRU 

HULIGANII DIN 
TRIBUNE

In vederea combaterii

t-mm t mmwmmt mm tmm t m **

actelor de indisciplină (ţin 
tribune, a eliminării scan
dărilor triviale, jignitoare 
F.R.F. impune amenzi clu
bului organizatori' tfine ar 

, fi să fie eliminate din slo
ganurile tribunelor obsce- 
nftăţtle, înjurăturile de‘ce
le mai diverse culori la 
adresa arbitrilor şi a ju
cătorilor.

RETROGRADEAZĂ 
Şi  arbitrii i

F.R.F. a anunţat că au 
fost promovaţi tn Divizia 
Naţională, fără examen, 
arbitrii Marcel Savanta şi 
Constantin Zota şl In lo
tul A âi cavalerilor fluie
rului Silviu Petrescu şl 
Sorin Corpodeanu. Comi
sia de arbitri de la FJ1.F. 
va alcătui şi un clasament 
al arbitrilor în pare intră 
iu calcul nota observato
rului federal, multiplicată

• cu 5, nota anuală a Co
misiei, multiplicată cu 2, 
nota de la examenul teo
retic şi nota Comisiei de 
disciplină. ŞL atenţie, ul
timii trei arbitri de centrat 
şi 4 de la linie, din lotul 
D.N., vor retrograda la lo
tul A. Apoi din A, ultimii 
10 clasaţi, vor cădea tu B.

O VIITOARE
ÎNTÂLNIRE

ANGLIA — ROMANIA ?
De curând, F.R.F. a pri

mit din partea Federaţiei 
engleze de specialitate in
vitaţia ca reprezentativa 
României să susţină o par
tidă amicală cu selecţiona
ta Angliei, pe Wembley, 
In ziua de 12 oct a.c. Al 
noştri sunt, bineînţeles, de 
acord, dar au făcut şt o 
contrapropunere — să nu 
avem pretenţii financiare 
în toamnă, iar formaţia 
Angliei să joace o parti
dă cu România ft» 199$ 
sau l99â o partidă la Bu- 
curaşil ca retur la parti
da din această toamnă, de 
pe Wembley.

prin reprezentanţa Hunedoara -

•  dozatoare sucuri (supercancentrate)

•  maşini îngheţată; vitrine frigorifice

•  refrigeratoare bere

•  maşini paşte făinoase .

Hunedoara, str, N. Bălcescu, nr. 1 Poli- 
| clinica cu plată, et. 3, tel. 054/712832.
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DE TOATE
Consiliul local' Geoagiu. 

primarul Cornel Igna — 
s-au zbătut foarte mult, pe 
toate căile posibile, şi a 
obţinut aprobarea introduce
rii gazului metan in satul 
de reşedinţă a comunei, în 
Aurel Vlaicu şi Gelmar, ca 
şi în locuinţele particulare 
din Geogiu-Băi. S-ou întoc
mit documentaţiile necesare, 
iar primăria a început adu
narea de la -cetăţeni a sti
melor necesare. Introduce
rea gazului este, de fapt, 
inexact spus fiindcă este 
vorba de extindere, aşa că 
vine pe familie cam-500 000 
de lei. Pentru a uşura adu
narea acestei sume, ea a 
fost împărţită pe luni, ast-

Caz metan, dar 
pe bani

fel că a putut fi achitată şi 
in rate.

Lucrarea a fost încredin
ţată unei societăţi particu
lare din Bistriţa, care a 
început treaba în decembrie 
anul trecut. Firma de care 
vorbim â venit cu meseriaşi 
de primă clasă şi cu utila
jele necesare, cu o organi
zare a muncii de rang înalt, 
întrucât este priţna, lucrare 
ce 6 execută în judeţul Hu
nedoara' şi vrea să se im
pună pe aceste meleaguri.

— Oamenii de la Bistriţa 
lucrează formidabil. Nu ţin 
seama de program fixdc 
lucru, de SâMbeţe şi dumi
nici— rie spunea primarul 
localităţii. Nu putem noi 

■ strânge bani pe' cum lucrea
ză ei. ?,

ţii satul Gelmâr instalaţia 
de gaz metan este gata şi 
ya avea loc în curând a- 
prindereă primului foc.' In 
prezent se lucrează in Geoa- 
giu-Sât, unde în circa 10— 
15 zile pozarea conductelor

se va încheia. Se va trece 
apoi la Aurei Vlaicu şi la 
Geoagiu-Băi.

Revenim la problema a- 
dunării banilor de la oa- 
lAcni, cei mai mulţi achită ra
tele la timp — alţii au pus 
toată suma o dată — dar 
sunt şi familii sărace, care 
n-au de unde. Cum se va 
proceda în Jaceste cazuri î 
Nu se ştie încă. în aceeaşi 
situaţie de neplată se 
află şi şcolile din Geoagiu, 
care nici ele nu au bani. 
Sperăm .că Inspectoratul 
Şcolar, Consiliul Judeţean 
vor găsi soluţia cea mai 
bună; ' 'i . . . c--

TRAIAN IONDOR

Pe un drum de ţară din 
apropierea satului Bacea, 
comuna Ilia,' venea un car 
scârţâind din cauza încăr
căturii grele de trifoi. In 
jug două vaci mărunte, cu 
ugere mari. în fruntea lor 
Augustin Holdean, un om 
în vârstă, dâr nu cine ştie 
ce de înaintată. în urma ca
rului venea, agale, ca şt 
carul, dl MihaLDan, maistru 
la Liceul agricol' din Ilia. 
Intrăm în vorbă.’ •'

— Carul ©“ încărcat zra-
văn. "

— Este, dâr,."intrăm pe 
asfalt. * -

1,1 r . Vi m i ă k -iTo

şi a

— Al cui este trifoiul ?
— Al lui tata socru, eu 

sunt... „măritat" la Bacea.
. — Socrul a primit pămân
tul la care avea dreptul ?

— Da şi să ştiţi că este
un gospodar bun. Are patru 
capete de bovine, 50 de 
stupi. ••■■■■

— E greu cu pământul ? 
, — ■ Este, • că cere' fnuheă 
multă, • ţar sătenii sunt bă

trâni. Ei cred că agricultura 
ca lumea, care să producă 
bine, nu se poate face cu 
vacile spu cu caii.

— Şi atunci, , ce .propu
neţi ?

— Să se unească oamenii
în asociaţii, sau indiferent 
teum, li se ya zice, ca să se 
poată munci cu maşinile, să 
ie  aplice tehnica, ştiinţa 
agricolă. . ■ •

— Unii susţin că asta ar 
fi o întoarcere la comunism.

— Greşesc. O întoarcere
nu mai este posibilă. Dar 
cineva trebuie să ia iniţia
tiva. ■ - , ' s .

— Cine ?
• —- Specialiştii din agri
cultură, care s-au cam pier
dut. De pildă, domnu' Păs- 
culescu, ce a fost la com
plexul- din Bacea.
• Am notat părerile dlui M.
Dan şi sugestia domniei sa
le cu nici un alt scop, decât 
acela că, poate, vor, avea 
adepţi. ' . .

TRAIAN BONDOR

, Toxiinfecţiile ' ahmprdare 
sunt boli acute dig'esţlve 
care apar cil’ preponderen
ţii în sezonul '•câld;î n:iâi 
ales sub formă de izbuc
niri epidemic*, după in
gerarea de alimente con- 
taittinate” cU; «numite spe
cii de microbi, sau . cu teXis. 
nele acestora. /încetarea 
epidemiei are  ̂ loc odată 
cu interzicerea sau scoa
terea din consuni a ali
mentelor în cauză. !

Simptomatologia diges
tivă caracteristică belii 
debutează brusc cu : di
aree, vârsătţiri, dureri ab
dominale, d»pă o perioa
dă de incubaţie scurtă 
(2—48 ore),, asociată cu 
fenomene toxice sau toxi- 
infecţioase şi printr-o e~ 
voluţie de scurtă durată.

Microbii incriminaţi. în 
producerea bolii sunt sal- 
monelele, stafiiococii . şi. 
piuit mai ţar, colibacilii 
şi microbii ide putrefacţie.

Alimentele cu risc eres. 
cut de contaminare sunt: 
carnea şi produsele din 
carne, ouăle, . în special 
cele de raţă pot conţine 
salmonele chiar atunci 
când sunt proaspete, lap
tele şi produsele lactate 
(frişca, untul, smântână, 
brânza), preparatele; *cu 
ouă (îngheţată, prăjituri 
cu cremă, mai ales fiartă). 
Alimentele se mai pot con. 
tamina şi de la unele in
fecţii ale pielii produse 
de stafilococi sub formă 
de furuncule sau abcese, 
în special când supuraţia 
este localizată la mâini. 
Laptele provenit de la a- 
nimale care au suferit o 
infecţie cu stafilococi 
(mastită), consumat ne- 
fiert, produce o toxiinfec- 
ţie alimentară. Zarzava
turile. legumele şi fruc
tele se pot infecta cu mi
crobi aflaţi în pământ şi 
deci trebuie spălate 
sub jet puternic de apă. 
Rozătoarele pot, şi ele, 
contamina alimentele, 
prin dejecţiile lor care 
conţin salmonele.

Incidenţa acestei boli 
este în continuă creştere, 
datorită următorilor fac
tori : trecerea de la ali
mentaţia în familie la a- 
limentaţia în comun, ne-

respectarea regulilor de 
; igienă aligţcniară Gasmcă 
şi, colectivă, favorizate de 
exodul de .populaţie în 
căutare de lucru," difuba-; 
rea • în lilriîe de" noi ‘ tipuri

elimină microbi, ‘ prin. ma
terii fecale sau dacă şu
ieră de -infecţii ale pielii, 
Animalele ce - urmează- a 
fi sacrificate şi date în 
consum - sunt'supuse con-

Prevenirea

de salmonele, unele pro
duse alimentare de tip 
uman sau de furaje pro
teice pentru animale.

Prevenirea îmbolnăvi
rilor se realizează acţio
nând atât asupra surse
lor de infecţie, cât şi a- 
supra căilor de transmi
sie. Sursa de infecţie este 
omul bolnav şi purtători 
de germeni (salmonele, sta- 
filococi) ce trebuie izolai 
şi trataţi până la vindecare. 
Personalului din sectorul 
alimentar i se acordă mă
suri suplimentare de pre
vedere în apariţia bolii, 
fiind controlat periodic, 
pentru a se constata dacă

Gu dragoste şi respect fa
ţă de pădure şi de meserie, 
dna ing. Erika Staneiu, de 
la Filiala Silvică Deva, a 
prezentat în cadrul acţiuni
lor organizate de Societatea 
„Progresul silvic" o serie 
de date documentare şi as
pecte interesante legate de 
situaţia pădurilor din Suedia 
Cu credinţa că acestea me
rită atenţie, având mulţe de 
învăţat din ele, întrucât sil
vicultura românească se gă
seşte în mare suferinţă, de
oarece unii factori de deci
zie manifestă indiferenţă şi 
dispreţ faţă de această bo
găţie de nepreţuit a ţării, 
desprindem, în esenţă, o 
parte din datele şi faptele 
ce merită să fie subliniate.

în prezent pădurile Su
ediei ocupă circa 29 000 km 
pătraţi, reprezentând 70 la 
sută din suprafaţa uscatului

trojului sanitar veterinar, 
cele bolnave fiind înde
părtate. ; - .... - ■

Pentru suprimarea că
ilor .de transmitere a bo
lii, trebuie respectate
reguli de igienă a alimen
taţiei din' momentul pre
parării alimentelor până 
la darea lor în consum : 
0) feriţi alimentele de 
praf, muşte, rozătoare,
păstrându-le la rece şi 
transportându-le în con
diţii igenice; b) — nu
folosiţi ouăle de raţă în 
prepararea maionezelor, 
cremelor, îngheţatei; . c) 
— nu daţi în consum a- 
limentele suspecte care.

pe lângă gustul şi,. mi
rosul neplăcut, pot să 
conţină toxine microbiene 
rezistente la fiert ; d) — 
, manipulaţi în condiţii 
igienice laptele, frişca şi 
smântână, altfel ele riscă 
.să devină adevărate surse 
de infecţie, fiind un mediu 
prielnic dezvoltării micro
bilor ; ’e) — consumaţi a- 
iimentele în ziua prepa- 

* rării lor atunci când nu 
este posibilă păstrarea lor 
la rece; f) — personalul 
din sectorul alimentar şi 
din unităţile de alimenta
ţie publică (restaurante, 
cantine, bufete, cofetării, 
patiserii) trebuie să se a. 
sigure de funcţionarea i- 
gienică ireproşabilă a 
acestor unităţi, altfel ele 
pot cjeveni adevărate fo
care în transmiterea bolii, 
î Dacă au apărut cazuri 
de îmbolnăviri în fami
lie sau în colectivităţi, 
trebuie să le semnalaţi 
imediat medicului, pentru 
aplicarea la timp a trata
mentului şi luarea măsu
rilor necesare în locali
zarea focarului şi înde
părtarea sursei de infec
ţie.

Dr. NELLY GOŢIU, 
Laboratorul dc Promovare 

a Sănătăţii Deva

' .  O "
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SEMNALĂM PENTRU PREFECTURA -

„Soţia posedă autorizaţie 
de societate comercială cu 
activitate de import-export 
şi . autorizaţie sanitară pen
tru desfacere de mărfuri, 
în data de 23 iulie, m-am 
deplasat în comuna Bul- 
zeştii de Sus la părinţii 
noştri, unde am dus dul
ciuri pentru copii, din ta
bără şi sucuri, cafea, ţi
gări, pentru vânzare la 
restul populaţiei, in  jurul 
orei 10, primarul comunei 
Bulzeştii de Sus a „venit la 
locuinţa noastră să-i dăm 
autorizaţia şi să mergem 
cu el la magazinul alimen
tar.. eu toate actele. Ne-am 
dus. Acolo a început să 
ne înjure şi mi-a dat o 
palmă în faţa şefului de

POŞTA
Dorel Stanca — Balşa:

Societatea comercială de 
la care aţi fost încorporat 
a procedat legal. Celor ce 
sunt încorporaţi îiu li se 
desface contractul de mun
că ci se suspendă tempo
rar. La trecerea în rezer
vă contractul se continuă 
sub toate aspectele , sale. 
Numai în aceste condiţii a 
fost posibil să vi Se alcă
tuiască dosarul de trecere 
în şomaj, prin reducerea 
de activitate.

Dacă după o anumiţăjje- 
rioadă ş-âu creat noi lo
curi de munca, oferindu- 
vi-se şi dv unul, chiar da
că nu în meseria pentru 
care sunteţi calificat,-era 
in interesul dv. să îl ac
ceptaţi. Agentul economic 
respectiv-nu avea-obliga
ţia expresă să vă angajeze 
neapărat eai mecanic de 
utilaje.* Sfătui noştru este 
să acceptaţi locul de muri-’ 
că ce vi se oferă, până 
când se va crea şi pentru

post şi a viceprimarului“. 
(Nicolae Aşlău — Brad,-; 
str. Decebal, nr. 68).

NJfL Dle Aslău, nu am 
publicat integral scrisoarea 
dv, ci doar ceea ce am 

• crezut de cuviinţă că tre
buie să determine , o reac
ţie din partea Prefecturii..

Am luat legătura cu şe
ful postului de poliţie Bul- 
zţşti, dar domnia sa a re
fuzat să confirme sau . să 
infirme existenţa; inciden-

- tutui. Ne-a răspuns vă nu 
are. abilitarea să ne furni-

. zeze asemenea informaţii/ 
'Aveţi- libertatea . să; vă

- adrwsaţL ju.stiţiei, propunâru 
du-i ca martori pe cei .ca
re au fost. de • faţă la .in-

■ cident. •

RUBRICII
dv o posibilitate de a fi 
încadrat ca mecanic de u- 
tilaje.
’ Ceciliâ Ghişoiu -  Deva:
. Din nici una dintre cele 
două scrisori pe care ni 
le-aţi adresat, nu înţelegem 
ce doriţi să ne comunicaţi.' 
Mesajul este pur şi sim
plu încifrat. încercaţi să 
fiţi mai explicită. . 

Asociaţia de locatari nr.
: 3 - Jsimeria : Căutaţi să va 

recuperaţi pe căi legale bai 
nfi pe 'careĂ datorează ur 
nii locatari pentru ..servi-, 
ciile prestate. în caz con-' 
trâr,' kirhiz(>rul- dee servicii? 

■ va înceta să le mai pre.s-,
- teze pentru a.sociiiţâi dator-, 

nică şi va fi Sn drepturi
le safe depline să o :îăcă.-

Vasile Cristuţiu »—. 'Orăş- 
— tie: -împotriva -«ţMţtronilor 

circuitului-de întrajutorare' 
Saba vă puteţi adresă cui 

... plângere' penală fie Poli-' 
ţiei" judeţului Arad, fie 
Parchetului de pe lângă- 
Judecătoria Arad.

ORGANELE VIZATE RĂSPUND
„în legătură cu artico

lul „Ultima soluţie”, apă
rut în data de 8 iulie 1904, 
facem următoarele preci
zări :

Dna Stefoni Sofia, cu 
domiciliul în comuna Be- 
linţ, judeţul Timiş, nu s.a 
prezentat niciodată la se
diul consiliului local pen-. 
tru a solicita anexa nr. 1 
pentru defunctul Ştefoni 
Gheorghe. Anexa a fost so
licitată de fiul acesteia, 
Ştefoni Constantin, şi nu 
i s-a putut elibera la pri
ma solicitare întrucât nu 
a cunoscut date suficiente 
pentru defunct, cum ar fi 
data decesului,. numele 
părinţilor etc.. In registrele 
noastre de stare civilă pen
tru decese existând mai 
multe persoane cu acest 
nume. După unele inves
tigaţii, persoana defunctu
lui a putut fi identificată

■ şi în data de 13. 05. 1994 
i s-a eliberat dlui Ştefoni 
Constantin anexa nr. 1 
pentru defunctul Ştefoni 
Gheorghe.

întrebat de către dnol 
primar în legătură cu ar
ticolul din . ziar, dnul Şte
foni Constantin a răspuns 
că mama sa nil ştia că i-a 
fost eliberată anexa nr. 1, 
pe care o avea la dânsul 
în mapă. Credem că este 
o neînţelegere între ma
mă şi. fiu, care au domi
cilii separate".

Răspunsul este semnat de 
dna Emilia Ştefoni, secre
tarul Consiliului local Lpn-: 
ca Cernii de Jos şi con
trasemnat de primarul /co
munei. Le mulţumim pen.; 
tru seriozitatea şi respon-, 
săbii itatea cu care,- totuşi, 
tratează problemele oame
nilor chiar când o fac în J 
urma sesizărilor presei.

Pădurile Suediei
ţării, terenurile agricole în
locuind pădurea doar în zo
nele sudice. Dacă înainte 
de anul 1650 se ducea o 
luptă permanentă de defri
şare pentru a crea terenuri 
agricole, în ultimii 300 de 
ani s-au redat mări supra
feţe fondului forestier. Sem
nificativ este că In provin
cia Skareborg, spre exem
plu, suprafaţa ocupată de 
pădure a crescut în perioa
da 1880—1987 de la 3107000 
ha la 3847000 ha.

De menţionat că ritmul 
creşterii medii este cuprins 
între 2,3 mc/an/ha (în zona 
de nord) şi 6,3—7,5 mc/an/ 
ha (în zona de sud), chiar 
până la 10,4 mc/an/ha la 
molid.

Deşi dispun de aceste 1- 
mense bogăţii, suedezii ex
ploatează anual circa 69 mi
lioane mc lemn pe an, ei 
protejează cu multă grijă 
pădurile proprii, fapt pen
tru care importă circa 9 
milioane mc de lemn pe an, 
utilizând material în scopul 
fabricării hârtiei, mobilei şi 
realizării de construcţii.

Formele de proprietate 
sunt diferite. Statui, deţine 
circa 20 la sută din fondul 
forestier al ţării. De ase
menea, biserica are în pro
prietate 380000 ha de pă
dure, iar companiile fores
tiere SCA, Stors şi Moda 
au, împreună, 3,5 milioane 
ha. Pentru a-şi proteja in
teresele proprii, deţinătorii

particulari s-au grupat în 
anul 1932 In Asociaţia pro
prietarilor de păduri.

în Suedia funcţionează şi 
două instituţii forestiere 
non-prdfit Una dintre a- 
cestea, respectiv Asociaţia 
forestieră suedeză, se ocupă 
de răspândirea informaţiilor 
legate de pădure şi silvicul
tură, editând un ziar de 
specialitate şi cărţi tehnice 
de profil. Totodată organi
zează conferinţe, excursii şi 
călătorii de studii. / / ‘ 

Cealaltă instituţie (Socie
tatea Forestieră) se ocupă 
de promovarea activă a ac
ţiunilor privind conservarea 
pădurilor şi apărarea me
diului. Aceasta administrea
ză pădurile din micile şi

mediile proprietăţi, precum 
şi pădurile publice (în total 
circa 430000 ha).

Societatea respectivă s-a 
format în anul 1918, deter
minată de — cum spun do
cumentele — „starea mize
rabilă a pădurilor suedeze 
Ta răscrucea secolelor". So
cietatea prin cei 800 anga
jaţi ai săi, cutiipără. cu a- 
jutorul donaţiilor, diferite 
terenuri degradate, pe caro 
le împădureşte şi, apoi, ie, 
vinde consiliilor locale pen- ; 
tru mărirea suprafeţelor pu
blice, ' ;

Un amănunt ce merită re
ţinut priveşte faptul că, po
trivit tradiţiei, ld căsătorie 
tinerii îşi arată dragostea 
faţă de pădure prin planta-. 
rea de pomi. O asemenea 
practică n-ar prinde' oare 
rădăcini şi Ia noi ?

NICOLAE TÎRCOB



Ofiţerul stării civile
• Top cei Care se află in 

’ pragul Întemeierii unei fă- 
tnilii,' trec Iii mod firesc- 
şi legal prin ia fa oîiferu- 
lui stării civile pentru a 

’ dedării, In mod public, 
dacă „de bună voie şi ne
silit de. nimeni" au hotă
rât să iaeă acel important 
pas pentru viată.
' La'Haţeg,'r unul dintre 
„o.titerii" stării civile este 
6 ’ femeie.'  Doamna Coh- 

!'stanţa ‘ Beciul** O femeie 
care  i mpună  res
pect prin întreaga-i perso
nalitate. După ce timp de 

“zece arii Ja lucrat iri învă
ţământ, a trecut la servi
ciul de stare civilă prin 
1974. N-a tăcut un calcul

spre a alia câte perechi a 
declarat oficial sof şi so
ţie, siătuindu-1 de bine a- 
tunci când au plecat, fe
riciţi, la braf, din sala des
tinată căsătoriilor, în cei 
20 de ani de când a pre
luat această importantă 
iunefie. In acest an, 40 de 
perechi din oraş şi Împre
jurimi s-au întâlnit cu dna 
Beciu la acest serviciu el 
primăriei. Dumneaei tră
ieşte alături de viitorii soţi 
clipe.de emofie şi bucuria, 
ştiind din propria-i viaţă 
că acest pas este şi tre
buie să iie unic. De loc 
din judeţul Dolj. o încear
că uneori dorul de locurile 
natale. S-a stabilit însă în

+  Culorile muşamalelor 
şe poţ împrospăta* prin fre
care cu cârpă muiată în- 
tr-o soluţie de ou crud şi 
zahăr pudră: (Un ou şi o 
linguriţă de zahăr pudră).’ 

+  .Ochelarii se curăţă 
- cu un amestec de apă şi 
4 alcool. (în părţi egale) şi. 

' se şterg cu o . cârpă moale.
• 4f Mobila pătată de de

gete; se freacă uşor cu o 
cârpă moale muiată jo a.

' pa. iimestepată cp câteva 
• picături de amoniac şi se 
şterge repede eu. o flnne- 
■lă, până . i • se dă lustrul.: 

Muştarul pşfcat .îri re--.

Sfaturi
practice

capătă aspectul şi gustul 
când e frecat cu puţin o- 
ţet şi zahăr.

+  Umezirea zahărului, 
ceaiului,, sării etc, nu se 
mai produce dacă, în prea
labil, pe fundul cutiilor în 
care le păstrăm punem 

, câteva bucăţi de sugativă 
curată.

.• Pâinea rece îşi reca- 
,pătă. prospeţimea, şi savoa-

Haţeg de -peste trei-dece- 
tui, şi-a întemeiat o fa
milie frumoasă. bazată pe 
respect şi iubire între sofi. 
Copiii — un băiat şi o fa
tă — lucrează şi ei. Fiica 
— învăţătoare ta Petriia, 
iar băiatul electrietan la 
poştă. Nu-i departe vre
mea când, la rândul lor, 
îşi vor întemeia propriile 
căsnicii...

Printr-o vorbă bună, un 
siăt potrivit pentru fieca
re, dna Constanţa B. ştie 
să. se apropie de tinerele 
cupluri cu sufletul deschis, 
cu prietenie şl modestie. 
Dar şi cu autoritatea ce o 
impune funcţia. (E.S.)

rea ambalând-o în hârtie 
albă îmbibată cu apă şi 
apoi introducând-o în cup
tor pe treapta de sus. O- 
peraţiunea durează 10—12 
minute.

Friptura bunii, la gră
tar se obţine numai dacă 
am aşezat grătarul pe ■ un 
foc viu şi am presărat 
deasupra lui puţină sare. 
Carnea se pune la fript 
numai după ce sărea a în
ceput să pocnească. Gră- 

. tarul nu trebuie uns ; cu 
grăsime. ■ . ■
... Culese d«

V N. ZAMFIR '

Mfete-' recomandat celor cu 
diagnosticul cardiopatie is
chemică sau angină pec
torală. Se rade c hrean 
proaspăt, atât cât cuprinde 
o lingură de miere de sal
câm. - Se amestecă- eu o 
lingură de miere până se 
obţine o pastă omogenă.- 
Se" consumă cu linguriţă, 
treptat, în fiecare diminea

ţă şi înainte de masă. până 
la terminarea dozei (cura 
nu vă. depăş i 3fr de zUe j 
amestecul se pregăteşte in 
cantitatea în care şe-con
sumă zilnic). înainte de 

. începerea tratamentului, 
trebuie să se facă anali
zele (glicemia şi sucul gas
tric). După o pauză de 
două luni, se poate relua

miere „
cura, dacă • revin crizele 
dureroase.. ’

După 5—€ cure lunare, 
efectuate în: timp de trei 
ani, se obţin efecte bune.

Se recomandă, totodată, 
mersul pe jos şi exerciţii 
uşoare, de gimnastică, sea
ra şi dimineaţa, într-un 
climat de linişte.

Cantită[i : patru pahare cu 
lapte, două pahare cu za
hăr, trei ouă, două vanilii,
■ puţinăl şare (Un vârf de- .cu
ţit), două pahare cu smân
tână. ‘ 7: . v ■ ■

îngheţata
vanilatâ

Intr-un castron se bat 
ouăle cu zahărul, sarea, za
hărul vanilat, până se topeş
te complet zahărul. Se a- 
daugă laptele şi se pune 
castronul pe un vas cu apă 
ce clovfteşte. amestecând în 
continuu, până cc compo
ziţia se îngroaşă. Se ia de 
pe foc, se lasă să se ră
cească, se adaugă smântână, 
apoi se toarnă în cupe şi 
se aşază în congelator.

— Ieri am văzut-o pe ne-
vastă-ta; tuşea aşa de tare 
că tofl se întorceau şl se 
uitau la ea. ’

— Nu-ti lace probleme, 
amice, TUşea fiindcă purta 
o fustă nouă.

o
— Ionele, pot să ştiu ce 

există între tine şi doamna 
de ia etajul de deasupra ?

— Da... dragă, tavanul.

Cum se calcă 
un costum

Haina : se calcă întâi ̂ mâ
necile cu cârpă umedă, aşe
zate pe dispozitivul special 
(mânecar). Apoi tot cu câr
pă umedă se câleă feţele, 
spatele, gulerul pe dos şi pa 
faţă. Se termină cu reve
rele, care se aşază cu fata 
in jos, pe masă, călcându-se 
pe dos j operaţia se repetă 
pe faţă, cu reverul desfăcut, 
nu îndoit, de asemenea cu 
cârpă umedă. -

Pantalonul: se întoarce pe 
dos, se calcă întâi dublura 
buzunarelor şi a centurii. 
Apoi, pe faţă se calcă cu 
cârpa umedă fenta de la 
nasturi, intrările în buzu
nare şi partea de sus, pur
tând' fierul prin interiorul 
acesteia. Se suprapun apoi 
cusăturile lungi şi se calcă 
fiecare picior separat.

Petalele au proprietatea 
de a calma tuşea. Sub for
mă de ceai, se folosesc in 
bronşită, răceală, gripă şl 
răguşeală.

câmp

Infuzia se prepară dintr-o 
linguriţă de petale, peste 
care se toarnă 250 g apă 
clocotită. Ceaiul se bea căl
duţ, îndulcit cu miere de 
albine sau zahăr. Pentru 
mărirea efectului medicinal, 
este bine să se asocieze la 
ceai, flori de tei, frunze de 
pătlagină, nalbă şi cimbri-' 
şor. '

•■;.// . o
Un tânăr complexat gă

seşte, în sfârşit, femeia vi
surilor sale. Cu o voce sla
bă o Întreabă:

— Vrei să te căsătoreşti 
cu umila-mt făptură ?

— Val, dragule, sunt de
zolată că te reluz, dar te

felicit pentru gustul tău...
o

Nu-mi place soţia du- 
mitale 1 — spuse medicul 
soţului.

— Nici mie, dar de-aţl 
ştii câţi bani are I

-"■G .
— Devii din zi 4n zi mai 

Irumoasă 1
— Nu exagera I
— Atunci din două-h 

două zile I -

Foarte puţine sunt ge
nurile de infracţiuni care, 
reportate la prima jumă
tate de an a lui .1993. să' 
facă paşi înapoi în perioa-" 
da trecută din acest ' an.' 
Mai exact, în şase luni. 
Orkujn. cu eertitudine, ce-' 
1« săvârşite do minori şi 
tineret nu fac .parte din
tre acestea. Dimpotrivă, din" 

-datele -Inspectoratului ju
deţean de Poliţie rezultă 
olar că numărul infrac
ţiunilor. comise de ei este 
în continuă creştere! Şi. 
nu-i deloc îmbucurător a- 
cest lucru.

Concret, în primele şase 
luni ale lui 1993, tinerii,, 
au comis 1262 de infrac
ţiuni, iar în aceeaşi perioa
dă din acest an numărul 
lor a ajuns la 1883 ! Aria

ii şi starea infrac
de acţiune a infractorilor 
este vastă, cu predilecţie 
spre' furturi, tâlhării şi vio-' 
1 uri. . Şl mai rău este fap
tul că o bună parte din
tre ci sunt minori. Iată şi 
câteva exemple: Mircea- 

'* Bobi Stan, Gheorghe-Ga- 
briel Popa şi ,Cristinel-Ho- 
riâ Stan, toţi din.numici-, 
piui Deva, au.fost trimişi, 
în judecată în stare-de a- 
rest, pentru tâlhărie. Tot 

* in instanţă au ajuns şi: 
Ştefan Profir, Marius Ru- 
su şi Lucian Jichici, toţi. 
din-; Petrila.. Acest lucru,, 
întrucât îritr-o noapte de 
iunie au spart două uni
tăţi coroerciajbe." Cercetările 
au stabilit apoi că tot ei 
sunt' autorii altor patru 
spargeri ce figurau cu au
tori necunoscuţi. (V.N.)

rroza
• lira noapte sau zi. dar nu 

azi. Cuvântul se odihnea, 
sau nu prea, când Necuvăn- 
tul l-a provocat M o parti
dă de şah. C&văntul -r- 
Dumnezeu ori Alah. a ac
ceptat. Condiţiile erau: da
tă Necuvântul va câştiga 
'— via fi primul. De nu — 
va ii slugă. Cuvântul îfi 
sine e rugă. dâr totuşi juca. 
Necuvântul in sine râdea, 
trăgând din tabac' Cătc-d 
prizăj Partida s-a terminai 
remiză, şi aşa- cwn' ttbrilfi, 
de, castani voi ai dureze1/  
aşa şi Necuvântul se bucu
ra. Tabla de şah, precum. 
Terra, unduia. întrebări în
cepând a îşi pune- Dar Cu
vântul e Cuvânt. Oricum, 
Necuvântul nu putea, câşti
ga. Slugă este oricum! Ce 
şi cum, partida n-a îoşt o ' 
partidă cu miză, de vreme 
ce s-a terminat remiză.

C1PRIAN NICKEK

La sfârşit de 

săptămână
•> Venind în -întâmpinarea 
tinerilor care ,doresc să-şi 
petreacă sfârşitul de săp
tămâna pe malul .lacului 
Cinciş, conducerea. RATP 
Hunedoara — după; cum 
ne spunea, d-1 director ing. 
Nicolae Davidestu 421 a 
hotărât supKmentâtea-* cu 
autobuze pe traseul Hune
doara “  Cinciş,-afonei 
când e nevoie: sâmbăta 
sau duminica, -
■ Aproape 30 de excursii, 
pe bâză de' comenzi, au 
fost onorate de firma' a- 
mintită In localităţi le-Bo
toşani, Piatra Neamţ, Va
dra Dornei şi Alba Iulia, 
la care ău participat tineri1 
din municipiul Hunedoara. 
Pentru sfâfşitul de săptă- 
mână membrii Clubului 
Copiilor, şl Elevilor ' din 
municipiul. Hunedoara Vor 
beneficia de serviciile 
RATP, care a acceptat 
sponsorizarea unor excur
sii, în trimestuî I al anu
lui şcolar 1994—1995, cu 
transport gratuit la locu
rile dorite de către aceştia, 
în valoare de 500000 lei.

(V. IONESCU)

• Tradiţii la Certe ja de Sus. Se bate toaca. .
' Foto ANTON SOCACIII

UŞA
- '..c/.' ■,
S-a închis o igâ-n faţa 
■ • " ■ i m e a . .  

N-om văzul nimic 
Din cc e dincolo de ea, 
Şi pentru asia 
Sunt pierdulă-n gânduri fi 

idei.
Trec moi , departe 
O altă ufă-nchisâ,
Mvia,. ri steăină • - 
Se-o|teme privirilor mele

'răl̂ riHtare.,

E-o uşă de lemn 
Mare fi neagră-

Ca golul de dincolo di<
Şî nU-mi spune nimic 
Căci port în mmds-. . 
Vraja primei ufL.
Ce s-a închis ih făfa med.

Mi-arată calea ‘ r
Lumina cetoas» a'hoţului, 
O uşă se deschide . ,

' icărtuîliJ. 
Păţesc spre ea. .
t ămnne.loi deijdeă... ;;
Dor n-n m  m taS ,
Când pragul ham trecui, 
Ufa ce s-a inchis in m : '

"S

MONA JUŞCA

M U S I C  B O X  E ro s u re

La 2. 12. 1991, grupul 
Erasure este prezent din 
nou în top cu piesa Am 
I Right ? ocupând locul 
15.

Şi anul 1992 debutează 
favorabil pentru Erasure, 
piesa Breath of life fiind 
pe locul 8 la 11 aprilie. 
13. 06. — II. 07. 1992. 
grupul Erasure este pen
tru prima dată No 1 cu 
LP-Ul „ABBA ESQUE”. 
un mini-album ce cuprin
de patru prelucrări du
pă piese aparţinând re
numitei formaţii suedeze, 
realizate cu producătorul 
Dave Bascombe.

In toamna lui ’92 gru
pul pleacă într-un nou 
turneu mondial. Concer
tul este specialitatea gru
pului Erasure, fiind lo
cul unde muzica se îm
bină cu jocurile de lu
mini şi cu decorurile ex
travagante realizând show 
feeric, la care un rol im
portant il joacă şi pu

blicul. Vestimentaţia gru
pului este foarte excen
trică, şocantă, fiind rea
lizată de Amelia Aye- 
wan (o designeră din 
Londra şi prietena lui 
Vince), iar acopaniamen- 
tul vocal este asigurat de 
surorile Valerie şi Em- 
ma Chalmers.

Primul single a grupu
lui Who needs Iove like 
that intr-o versiune re- 
rnixată ajunge pe locul 
10, la 2, II. *92, Acest 
single prefaţează cule
gerea .Pop 1 — The First 
20 Hits, un album retro
spectiv ale primelor 20 
de hituri, din cariera 
grupului. Acest album 
este No 1 la LP-uri şi 
Mqsic Video la 23. 11. 
'92. La sfârşitul anului, 
grupul figurează pe lo
cul 5 la single, cu ABBA 
ESQUE şi locul 11 la al
bume, cu culegerea Pop ? 
— The First 20 Hits.

După o lungă perioa

dă de absenţă In care au 
susţinut numeroase con
certe, dar au compus şi 
piese noi, Erasure revi
ne în actualitate la 18. 
aprilie ’94, când piesa Al- 
ways intră direct pe lo
cul 4 în clasamentul bri
tanic. Pe 23 mai apare 
albumul I Say I Say I 
Say (Mute Rec.) care in
tră direct pe locul 1 şl 
cuprinde piese: Always/ 
Run To The Sun/ Blues 
AwayI Miracle/ Because ( 
You’ re So Sweet/ Tafce 
Me Back/ I Love Satur- 
day/ Man In The Moon/
So The Story Goes şl 
AII Through The Years. 1 

Deşi Erasure a avut pe 
parcursul carierei o sin
gură piesă de No 1, gru
pul rămâne încă în eli- 1 
ta muzicii britanice, do- , 
vedind că Vince Glarke 
este departe de a-şi e- 1 
puiza ideile sale muzica- ' 
le. ,

HOlflA SEBEŞAN 1
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Legea privind ajutorul social (proiect)
(Urmare din pag. T)

£i din tara noastră şi o 
gă documentare internă 
şi externă. S-au primit o 

serie de sugestii şi obser
vaţii care sunt luate în con- 

: aderare la elaborarea pro
iectelor de acte normative 

domeniu.

adică circa 515, mii familii, 
care cuprind aproximativ 
peste 2,2 milioane de 
persoane, reprezentând 9,7 
la sută dai totalul popula
ţiei ; proiectul Legii răspun
de şi cerinţelor privind pro
tecţia socială a persoanelor

Astfel, se prevede că per
soanele apte de muncă si 
care nu sunt salariate sau 
nu realizează venituri djn 
alte activităţi, să fie luale 
în considerare la determi
narea nivelului de venituri 
pe familie numai dacă fac.

aliate în şomaj de lungă dovada că s-au prezentat la 
durată care, după expira- oficiile teritoriale de mun-, 
rea perioadei pentru care Că şi nu li s-a oferit cel 

, Revenind la Legea pri- li se acordă ajutor de şo- puţin un loc de muncă, pre- 
—i -.'.-••o —> cum şi că au urmat sau ur

mează cursurile do califi
care care le-au fost reco
mandate.

Se prevede, totodată, ca 
veniturile nete lunare pe 
familie, in funcţie de care 
se calculează ajutorul so
cial, să se majoreze cu 
5 000 lei pentru fiecare 
membru de familie salariat 
sau care realizează veni
turi din activităţi pe cont' 
propriu.

Se prevede, de asemenea, 
ca nivelurile do venituri 
menţionate să fie corectate 
periodic, prin Hotărâre a ‘ 
Guvernului, ţinând seama 
de evoluţia inflaţiei.

—- ajutorul social se va 
acorda ia cerere, însoţit de 
o declaraţie pe proprie răs
pundere

Tind ajutorul social, este maj sau alocaţie de sprijin, 
«ide subliniat faptul că ela- sunt lipsite de alte venituri, 
berari a acestei» şi aplica- — ajutorul social se va
tea ei. în măsura în care va acorda diferenţiat, Iu funcţie

ijţf aprobată în Parlament, se de mărimea familiei şi de 
întemeiază pe tendinţele po- veniturile totale ale aces- 

;iv« In ce priveşte evo- teia. Acest ajutor nu va
economiei naţionale, avea deci un cuantum

«datele statistice publi- unic.
este cunoscută evolu- Este de menţionat că ni-

pozitivă a unor indica- veiurile de venituri prevă-
nmcroeconotnici. Pe a- zute fn proiectul Legii aju- 

xeeslă bază a fost posibilă torului social sunt cele re- 
Identificarea unor resurse zultate din cercetarea buge- 
OD vor putea fi redistribuite telor de familie şj sunt co- 
|>entru susţinerea financiară reiate cu alte categorii de
i  Legii ajutorului social, 
i Principalele prevederi ale 

Iutei de lege pot fi 
aate astfel: 
de ajutorul social ar 

să beneficieze fami- 
iiite cu veniturile cela mai 
fceduse din ţara noastră,

venituri ale populaţiei, în
deosebi eu salariile şi pen
siile de asigurări sociale. 

Un principiu important al 
Legii este acela de a sti
mula interesul persoanelor 
apte pentru a realiza veni
turi prin activitatea proprie.

Finanţarea cheltuielilor 
privind plata ajutorului 
social se va asigura din 
bugetele locale şi prin 
transferuri de la bugetul 
statului. Fondurile nece
sare sunt estimate ■ li- 198 
miliarde lei anual. Subi 
liniez, în mod deosebit, 
faptul că nivelul resurse
lor care pot fi mobilizate 

, în prezent a constituit una 
clin restricţiile majore în 
ee priveşte numărul fami
liilor care ar urma să be
neficieze de -ajutorul so
cial şi cuantumul acestuia, 
în funcţie de evoluţia eco
nomiei naţionale şl dispo
nibilizarea altor resurse se 
vor putea extinde preve
derile legii.

Prin proiectul de lege se 
propun şi alte măsurL Ast
fel, indemnizaţia care se a- 
oord» începând cu a If-a 
naştere ar urma să fie in 
cuantum de 40000 lei. De 
asemenea, se propune uni
ficarea cuantumului ajuto
rului ce se acordă soţiilor 
de militari în termen la ni
velul celei ce se plăteşte 
în prezent In mediul urban.
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e) Persoana nu cenesmao. 
«raport profesional 
: Ci «are a fost în*

profe- > 
’W făportcază ex
il* obligaţiile pas* 

la sarcinile de

lerea profe. 
poate fi dettnab 
lipsa studiilor de 

rezultate n*-
.... obţinute fn
sarcinilor de 

■ -de preoeu* - 
pentru îmbogăţirea 

cunoştinţelor de speciali* 
tete, nepricepere în exe. 
Wttarea corespunzătoare a 
lucrărilor, lipsa spiritului 
A? Iniţiativă şi perseve
renţă w  nttincă, produce
rea de rebuturi. Necores- 
punderoa profesională poa
te fi şi. consecinţa unor 
criterii subiective speciale, 

cum : reputaţie neştir- 
executarea unor Iu-, 

î de mare importanţă 
etc.

©rtterîile principale de 
apreciere a personalului 
au <n vedere îndeplinirea 
sarcinilor de serviciu, preo- 

în perfecţionarea 
profesională, spirit de i- 
ftfţfStjvă, conştiinciozitate, 
perseverenţă şi grijă faţă 
de bunul mers al Unităţii 

; şţ apărau es prestigiului a. 
cesteia, In termenii ne
gociaţi în unde contracte 
colective de muncă se 
poaţe aprecia ca atare şl 
loialitatea faţă de unitate.

Pentru unele funcţii pre
ria® acelea de casier, ges
tionar. vânzător, se impu
ne o încredere specială de 
gospodărire corectă şi a-

Temeiuri legale de 
încetare a raporturilor 

de muncă
tentă a valorilor Incredin- 

în cazul acestor f unc- 
: # ■  ?  sate apărea, jiecores- 

punderea „şi jşrtoneeonsti- 
teirea ganwrator/^ale.

•şp» «natatea'tR,‘func
ţie nu presupune produ
cerea unui prejudiciu, deşi 
păi există şi astfel de con
secinţe, şi trebuie să iz- 
vorească din fapte neim- 
putabilet salariatului, pe 
care acesta în cazul unei 
comportări corecte, norma
le din partea iul, să nu 
le poată înlătura.

Iri practica unităţilor se 
mai Întâlnesc şi alte ca
zuri asimilate necorespun-
derii profesionale câte de
şi au la bază culpa per
soanei nu pot avea carac
ter disciplinar. Este cazul 
anulării permisului de 
conducere pentru să-văr. 
şltea «Unor contravenţii ’ de 
către conducătorii auto, re
tragerea acordului Minis
terului de Interne pentru 
paznici, retragerea permi
sului de port-armâ pentru 
pădurari, brigadieri siL 
vicL .. ..
- In cazul necorespunderli 
profesionale ca şl în ca
zurile art. 130, alin, !, lit. 
i şl k din Codul Muncii, 
contractul de muncă poa
te fl desfăcut în termen 
de o luni de la data luă
rii la cunoştinţă de către 
conducătorul unităţii a ca

zurilor de necorespundvre. 
Măsura nu se poate apli
ca persoanelor aflate în- 

' tr-una. din situaţiile pre
văzute d« art. 146 din Co
dul Muncii, pentru moti
vele reglementate de art. 
130, al. 1, lit. e din-Codul 
Munco»

fi ha pastel ocupat dc 
persoana încadrată te «uni
că eşte reintegrat. pe ba
za hotărârii organelor com
petente, cel care a deţi
nut anterior acel post.

Reintegrarea în muncă 
a persoanei repuse în drep. 
turi de către instanţa de 
.judecată trebuie făcută în 
poştei avut anterior. Art. 
136 din Codul Muncii re
glementează şi drepturile 
băneşti ale persoanei în 
cazul căreia a fost anula
tă măsura desfacerii con
tractului de muncă.

g) Persoana încadrată în . 
muncă *e pension cază pen
tru limită de vârstă ori 
pentru invaliditate dc gra
dul I sau U,

Situaţia operează dacă 
persoanele te cauză înde- 
plineso cerinţele prevăzute 
de legislaţia pensiilor, far 
potrivit art. 51, alin. -1, din 
Legea nr. 3/1977, pentru 
punerea în plată a pensii
lor este necesară* înceta- 
rea raporturilor de mun
că. In lipsa comunicării 
din partea societăţii a des

facerii contractului de 
muncă, Oficiul de pensii 
nu va pune în plată de
cizia de pensionare. Do
sarele de pensionare ale 
salariaţilor se întocmesc 

se depun la Oficiul de 
'pensii prin grija societă
ţilor la care aceştia func
ţionează şi se înştiinţează 
desprg această ’ Camera de 
Muncă, ataşându.se şi un 
exemplar din cerere sau 
o copie a actului justifica
tiv al invalidităţii. Textul 
legal în discuţie nu con
ţine prevederi pentru pen
sionarea de invaliditate de 
gradul III, dată fiind pre
vederea Codului Muncii 
de obligare a unităţii po
trivit art. 133, alin. 2, să 
asigure persoanei în cau
ză loc de muncă corespun
zător stării sănătăţii în că
zui in care nu este posi
bilă menţinerea în conti
nuare a persoanei în mun
ca avută.

în virtutea actualei le
gislaţii, pensionarii de iru 
validitate de gradul IŞ 
pot să rămână în muncă 
sau să se reangajeze. Po
sibilitatea cumulului pen
siei cu salariul este regie- 

... î, •’
în art. 3, care prevede pu
tinţa reangajării acestora. 
Ei pot lucra numai f/2 nor
mă. Prin similitudine cu 
invaliditatea de gradul I 
sau II încetarea şi în a- 
ceastă situaţie are loc toi 
în temeiul art. 130, alin. 
1, lit. g, din Codul Mun
cii. (Din „Ghid legislativ 
iA sprijinul unităţilor pri- 
vatizate — Raportul juridic 
de muncă", de I. Mariş şi 
8. Şortan),

(Va urma)

COftSjttltJL MUNICIPIULUI DEVA 

Piaţa Unirii, nr. 4, telefon 613435 

O R G A N I Z E A Z 4

în vederea închirierii unor spaţii construite şi a 
concesionării terenurilor pentru construcţii, situate în 
intravilanul municipiului Deva, pentru realizarea obiec
tivelor prevăzute în documentaţii de urbanism aproba
te fn cpndiţiilf Leşttî^/1981 art. 10—15 astfel:

1) Amplasamentul situat în cartierul Micro 15, în 
zona intersecţiei Aleilor Cioclovina şi Scărişoara, pen
tru o cofetărie, in suprafaţă de 240 mp. Taxa anuală 
minimă de concesionare (T.A.M.C.) este dc 8 000 lei/ 
mp/an.

Amplasament aprobai cu Hotărârea nr. 76/1993 a 
Consiliului Local. -

2) Amplasament situat în zona intersecţiei str. A- 
vram laneu cu str. floria, pentru amenajarea unui spa
ţiu comercial într.o nişe fa parterul bl. H. 1, având su
prafaţă de 430 mp T-A.M.C., este de 6 650 x lei/mp/an. 
Amplasament aprobat cu Hotărârea nr. 28/1994 a Con
siliului LocaL

3) Amplasament situat în zona str. Libertăţii, în
tre bl. 5 şi 6 pentru un chioşc în suprafaţă de 30 şip, 
cu destinaţia prestări servicii. T.A.M.C. este de 20 000 
)ei/mp/an. Amplasament aprobat cu Hotărârea nr. ,18/ 
1994 a Consiliului Local. _ ' *

4) Amplasament situat in zona pieţei agroaiirrun- 
tere din cartierul Gojdu (str. M. Kogălniceanu) pentru 
un chioşc In suprafaţă de 7 mp cu destinaţia desfacere 
lapte şi produse lactate, cu o cantitate minimă de 500 
litri laptc/zi. T.A.M.C. este dc 10 000 lei/mp/an. Ampla
sament aprobat cu hotărârea nr. 51/1994 â Consiflului 
Local. .

5) Amplasament situat în zona pieţei agroalimen-.'-j
tare din cart. Dacia pentru un chioşc în suprafaţă de 7 
mp — cu destinaţia desfacere lapte şi produse lactate, 
ou o cantitate minimă de 500 litri lapte/zi. T.AJVI.C. 
este de 10 000 lei/mp/an. Amplasament aprobat cu Ho
tărârea nr. 51/1994 a Consiliului Local. ^  .

6) Amplasament situat în zona pieţei agroalimen- __ 
tare din cart. Dacia între complexul alimentar şî  B 
gazinul „Avicola*, pentru un atelier de reparaţii îiK 
călţăminte în suprafaţă de 9.50 mp, T.A.M.C. este «ie
6 500 lei/mp/an. Amplasament aprobat cu Hotărârea nr. 
50/1994 a Consiliului Local, -

7) Amplasament Situat în zona intersecţiei U.dului 
22 Decembrie cu şţr. D. Zamfirescu, pentru un chioşc 
cu destinaţia de comercializare produse alimentare pre- 
ambalate şi nepcrisribile. Suprafaţa ocupată Ia Sol este 
de 4 mp. T.A.1MLC. este de 59000 lei/mp/an. Ansplasa- 
ment aprobat cu Hotărârea nr. 36/1991 a Consiliului Local.

8) Spaţiu subteran situat în zona Gării — DIf 7 
Deva, In, suprafaţă 499 ,ş«p fS ŞĂvoiţe), de închiriat 
pentru amenajarea unui depozit „cn gros". Preţul de 
pornire al licitaţii chiriei este de 2 500 lei/mp/tenă. 
Închirierea şi destinaţia aprobate eu Hotărârea nr. 47/ 
1994 a Consitiului Local.

9) Amplasament situat în zonâ Gării DN 7 De
va — liniile CFR şi a pivniţelor de la Fct. 8, în supra
faţă de 300 mp cu destinaţia terasă pentru alimentaţie 
publică. T.A.M.C. este de 5000 !«i/mp/an. Amplasament 
aprobat cu Hotărârea nr. 57/1994 a Consiliului Local.

10) Amplasament situat în zona pieţei agroalimen. 
tare centrale din municipiul Deva, pentru un chioşc in 
suprafaţă de 7 mp, cu destinaţia desfacere lapte şi pro
duse lactate, cu o cantitate minimă de 500 litri lapte/,—. 
zi. T.A.M.C. este de 15000 lei/mp/an. Amplasament a- 
probat cu Hotărârea nr. 51/1994 a Consiliului Local.

Ofertele se depun până la data de 31 august 1994, 
ora 15,00, la sediul Consiliului LocaL

Documentaţiile licitaţiei se vor ridica contra cost de 
la sediul I.P.H. S.A. Deva, Piaţa Victoriei, nr. 2, înce
pând cu date de 12 august 1994. -O

Garanţia şi taxa de participare la licitaţie şiint o- 
biigatorii şi vor U, prima egM* eu taxa anuală minimi 
de concesiune pe suprafaţa amplasamentului, Iţea de-a 
doua 10 009 lcl şi se vor depune astfel: prima în cont 
21221094374393, cea de-a doua în cont 21051204374393, 
deschise la Trezoreria Deva, până la data de 31 au
gust 1*94.

Pentru poziţia 2 vor putea participa la licitaţie nu
mai persoane handicapate autorizate să desfăşoare o 
activitate comercială fn baza Decretului 54/1990.

Llciteţia va avea loc la data de i  septembrie 1994, 
ori» 9,00, la sediul Consiliului Municipal, sala mare.

Durata de concesionare a terenurilor este urmă
toarea : 25 ani pentru poz. 1, 15 aui pentru poz. 8 şi 9,
7 ani pentru poziţia 7 şi 5 ani pentru poziţiile: 2, 3, 4,
5. 6 şi 10.

înţelegem că fiecare om 
ăre thirei-ţle şi necazurile 
tei, mai ales când este 
vorba despre dreptul e- 
supra păinâutulai. Un caz 
destul dc zbuciumat ne 
este adus Ia cunoştinţă de 
eătre dl losif Todor. dp- 
mieUiat fn comuna Tur- 

te* 79. Din lipsă de 
ţte nu putem reiata 

toate detaliile şi întâmplă
rile pe care ni le-a expus. 
S-a născut în comuna Bal- 
şa, unde părinţii (care au 
decedat) i-au lăsat pământ 
CU moştenire.

t.n viaţă a întâmpinat 
multe greutăţi, acum fiind

In sfârşit stăpân pe pământ
veteran' de război (cu 7 
âni şi S luni In serviciul 
militar, după cum ne scrie 
pentru a apăra pământul 
sfânt al ţârii, pentru care 
fratele său a murit pe 
front). Copilăria l-a fost 
destul de necăjită, lucrând 
trei ani slugă In Geoagiu. 
A lucrat mâi mulţi ani şi 
în mipă îâ. ŞăcărSmb,. iar 
apoi s-a dus sâ-şl câşti
ge o pâine la 0 ferma de 
stat dim Aradul Nou. Cât

timp a fost plecat, prin în
ţelegere cu diferite rude 
şi cunoştinţe din Balşa, a- 
cestea i-au lucrat grădina 
şi pământul pe care Ie 
moştenea, dându-i o parte 
din prodiise, în speria! 
fructe sau ţuică. Setea de 
avere fiind mare, unii au 
încercat să se facă stăpâni 
pe pământul său, chiar şi 
cu acte false.

In. anul 1971, dl J.T. a 
încercat s» intre in pose

sia grădinii, dar n-a reu
şit, deoarece era şters din 
registrul agricol. Insistând 
în câştigarea dreptului, în 
1888 a ser» o anonimă Ia 
defunctul Ceauşescu în ca
re a arătat că datorită le
gilor comuniste ţăranii au 
rămas fără nimio şl sunt 
nevoiţi să tugă Ia oraş 
să-şi caute o pâine. A 
fost depistat de fosta se
curitate şi şi-a recunoscut

„vina" de, a fi arătat o 
realitate.

Venind vremuri mal pro
miţătoare, după revoluţie 
şi-a căutat din nou drep. 
turile, scoţând de la car
tea funciară extrase cu a- 
verea părinţilor, pe baza 
cărora din 1901 a tot um
blat prin judecată eu «ei 
care puseseră stăpânire pe 
pământul ee-1 revenea «a 
moştenire.

|h  rele dîn urmă, gra

ţie judecăţii drepte, pen
tru care mulţumeşte dnel 
Aurică Moldovan şi dlui 
Nicolae Wardegeer, i s-a 
dat câştig de cauză îm
potriva celor 7 pârâţi Ci
taţi în procesul respectiv. 
Nu se simte totuşi în şi- 
guranţă, deoarece doi pre
tendenţi nu prea vor să 
aplice hotărârea Judecă
torească, fapt pentru care, 
dacă este cazul, s  să-şi fa
că singur steeptate. 'Con
siderăm că nu este sohţ». 
ţla cea mai înţeleaptă, 
toate cazurile de acest gen 
justiţia fiind eeă «are ve- 
ghează la aplicarea corec
ţ i  •  legii. (N.T.)



GRUPUL ŞCOLAR INDUSTRIAL 
DE CONSTRUUŢII-MONTAJ 

D E V A

Str. Minerului, nr. 30 
Telefon: 62 09 84

a n u n ţ a

Locuri libere pentru admitere în clasa a 
IX-a, sesiunea august 1994.

I. LICEU INDUSTRIAL — curs de zi
— Mecanici maş. şi utilaje — 5 locuri
— Instalator în construcţii —- 9 locuri
II. ŞCOALA PROFESIONALA — curs de 

zi
An 1 — constructor finisor — 13 locuri 
An I — constructor structuri — 18 locuri 
An I — instalator tehnko-sanitare 
1 şi de gaze — 23 locuri
An I — mecanic maşini şi

utilaje — 14 locuri
Mecanicii vor avea posibilitatea în viitor

de a efectua şcoala de şoferi, în funcţie de 
posibilităţi.

An 1 — construcţii structuri
— zidari — 15 locuri

dulgheri — 15 locuri
Se încheie contract cu Energoconstrucţia 

Mintia.
m . ŞCOALA POSTLICEALA 
— Normare şi salarizare în

construcţii — 30 locuri

LICEUL ECONOMIC SERAL 
DE LA LICEUL TEORETIC „TRAIAN* 

DIN DEVA

:i

Str. Minerului, nr. 30

A n u n ţ ă

Locuri libere pentru admiterea în clasa a l 
IX-a» SERAL, sesiunea august 1994. I
I. CONTABIL STATISTICIAN — 38 locuri

— se pot înscrie absolvenţi de clasa a 
VlII-a, indiferent de vârstă ;

— cursurile vor începe la orele 15.
Informaţii la secretariatul liceului, tele

fon 62 09 75.

V
- t

C

S.C. „ICSH" S A. HUNEDOARA

Organizează în cadrul Şcolii de Şoferi pro
prii cursuri de pregătire teoretică şi practică 
în vederea obţinerii permisului de conducere, 
categoria ,3 “.

Tariful prevăzut pentru asigurarea servi
ciilor complete este de 115 000 lei (inclusiv 
TVA).

Informaţii suplimentare se pot obţine la 
telefon 054/713041.

S.C. C. In. C. NOVA COM S.R.L. DEVA

Vinde en-gros şi en-detaille, la depozitul 
magazinului Tineretului, din bdul 22 Decem
brie.

•  detergenţi pentru spălat şf eurSfat ţe
sături, gresie, obiecte sanitare şi sticlă.

Import Slovacia, adaos comercial zero (0).
Vinde en-gros
•  bere pasteurizată» import Slovacia, la 

preţul de 755 leî/stida, garanţie 3 luni.
Tel: 054 — 623123. (921150)

P ro gram  de M ăsuri A ctive  

pentru
C om baterea Şom ajului

PAEM este un program destinat sectorului socio-economic, finanţat de PHARE si administrat de 
Fundaţia Internaţionala de MANagement.

I PAEM urmăreşte crearea unei capacitati instituţionale de a concepe si aplica programe locale de 
masuri active. Se vor crea Consorţii Locale formate din personalităţi ale comunităţii locale, care 
vor analiza problemele pieţei locale a forţei de munca, si vor mobiliza resursele existente pentru 
soluţionarea Inr

SE CAUTĂ
" Agent pentru Dezvoltare Locală"

Principalele responsabilităţi includ :
- participarea activă la alcătuirea unui program local de măsuri active, in strins colaborare cu 
membrii Consorţiului Local;
- selectarea institutiilor/organizatiiior care vor asigura materializarea efectivă a Programului local;
• gestionarea tuturor resurselor, inclusiv financiare ale Programului;
- coordonarea si controlul implementării Programului.

Criterii de selecţie a candidaţilor:
• o buna cunoaştere a cadrului institutional-administrativ in pian (oca.l si relaţii la nivelul instituţiilor
si organizaţiilor locale; < 4

• capacitate de a promova legaturi intre instituţiile/organizatiile care vor fi Implicate in 
desfasurarea programului local;
•  capacitate de mediere si coordonare in activitati de grup,
• deprinderi organizatorice, interpersonale, financiar-contabile, de prezentare si comunicare;
•  experienţa in domeniul forţei de munca;
• flexibilitate si spjrit de iniţiativa;
• acces ia servicii de secretariat.control financiar,translaţie îo şi din limba engleza,
• capacitate de comunicare in Nmba engleza.

Persoana aleasă va fi semnatara a unui protocol si contract cu PAEM, referitQf la derularea 
programului local. Aceasta nu necesita părăsirea actualului loc de munca.
Se o fe r i: remuneraţie stimulativă + posibilitatea de colaborare cu programe internaţionale.

Trimiteţi: memoriu de inactivitate (C.V.), scurtă prezentare a organizaţiei (doar in cazuf persoanelor 
juridice) şi scrisoare de motivaţie, pe adresa: PAEM/FIMAN, str Povernei 6-8, 71124, BUCUREŞTI

{>inai ia dată de 19 august 1994 ftndicati telefonul, pentru a fi contactaţi) , 
n urma unei prime selecţii vor avea loc interviuri la sediul F|MAN.

I

i

f  : ' . ' " mS^TB

I
I

I
I

MINISTERUL INVATAMANTULUI- 
UNIVERSITATEA TEHNICA TIMIŞOARA»

FACULTATEA DE INGINERIE

COLEGIUL UNIVERSITAR TEHNIC 
HUNEDOARA 
o rg a n ize a ză

CONCURSUL DE ADMITERE PENTRU ANUL UNIVERSITAR «994-1995 LA URMĂTOARELE' 
FORME DE INVAT AMANT. PROFILE SI SPECIALIZĂRI,

FORMA DE 
INVATAMANT

CU DURATA STUDIILOR

PROFILUL i 

SPECIALIZAREA

: FACULTATE 
COLEGIU
NUMĂR tâm  

LOCURI * *1  
SOLICITATE

5 ani - cursuri de z i,
3 ani - cursuri de zi

H & . PROBE DE CONCURS

I
I
I
I
I

B.T.T. DEVA

Vă oferă următoarele excursii: r
•  Budapesta — 12.08.1994, preţ 19 568 

Iei!
•  Polonia — Varşovia, eu plecare 14.08. 

1994;
• Turcia Istanbul, cu plecare 7 .H  

' 1994.
înscrieri la sediul agenţiei B.T.T. Deva, 

|  telefon 62 75 86.

V

I

, ELETROMECAMC ' 50
- electromecanica 1. Algebra si Elemente de analiza

.MECANIC ^ 25
matematici

INGINERI • 0  - Utilaj tehnologe 
..., ̂ ♦  METALURGIC

-Ingineria proceselor 
siderurgice 
Turnarea metalelor 

-Prelucrări plastice si 
. tratamente termice

75

*

2. Geometrie pfana sl in spaţiu s$ 
trigonometrie j

3. Fizica

. ELECTRONIC 25
- Electronica

COLEGIU - zi
. CONSTRUCŢII 25

1. Algebra st elemente de analiza 
matematica :

- Lucrări edilitare 2. Fizic»
P erio ad a de în scriere  la concurs : 2 9 .0 8  - 339 .1994 ; 
D esfasu rarea concursului : 6 .0 9  - 8 .09.1994:

PROBELE DE CONCURS SE DESFASOARA PE FORMULARE TIP GRILA 
PEWOADA ÎNSCRIERILOR SE ORGANIZEAZĂ CURSURI DE PREGĂTIRE 

t LA DISCIPLINELE PREVĂZUTE CA PROBE DE CONCURS
f  Nu se percep» ta x e  d e  ş c o la riza re  ;

Studenţii p o t benefic ia  de burse de studiu ;

INFORMAŢII SUPLIMENTARE SE POT OBŢINE LA . 
S ecre ta ria tu l F acu ltatii de Inginerie Hunedoara

S tr.R evo lu ţie i n r.5 , *  te le fo n  054/711919 sau 0 5 4 /7 1 2  538.

ABSOLVENŢII SUBINGINERI POT CONTINUA STUDIILE 
™ fg r tm d e  in vatam an t ing ineri-zi, in urm a unui te s t de ad m ite re  o rg an iza t in p erio ad a  
14.09-16.09.1994. P erio ad a d e  în scriere  la testu l de ad m ite re  : 1.09.-11.09.1994.



•  La aniversaro! ini
moasei vârste de 57 ani. 
lui Loghin Oprea i din 
Săliştioara, gânduri de 
preţuire, bucurii şi îm
pliniri in viaţă. Soţia Au
relia, fiii Feiician, Ovidiu, 
Voichiţa, Dana; nepoţii Ana 
Maria, Florin. „La mulţi 
ani, tăticule !“

- (9227)
•  Vând congelator 5- 

sertare, nou, garanţie un an 
Deva, telefon 622654.

(137)
4 Vând dormitor Feli- 

cia, bibliotecă cinci corpuri, 
canapea cu fotolii, colţar, 
dulap, Dacia 1300 pentru 
piese schimb, cu talon. 
Telefon 616413.

(9223)
•  Vând microbuz TV

sau schimb cu autoturism 
Dacia 1310. Informaţii tel. 
641539. (S77;4)

•  Vând apartament 2 
eamere. Deva, Micro 15,

' bl. 47, ap. 12. (8800)
•  Vând casă, anexe, gră

dină, instalaţii trifazic, apă. 
I'împa, 121, (8780)

•  Vând apartament 2 
camere; confort I. din că
rămidă. Deva, str. Mărăşti, 
bi. D6, apartament 48.

■f. ■ , (8894)
•  Vând apartament trei 

camere, decomandate, etaj 
I, centru. Preţ 15 000 000. 
Deva, telefon 629025.

V;' (8898)
•  Vând PC 386. nou. 

Telefon 620741.
(9159)

•  Vând televizor color,
ladă frigorifică, Barkas 
pentru piese schimb, cum- 
Păr- talon Dacia. Telefon 
027524.̂  (9161)

•- Vând sau schimb a- 
partament două camere, 
ultracentral, Deva cu Bu
cureşti. Telefon 617925.

J:&t . (9162)
•  Vând piese Dacia 1300.

Telefon 624194, orele 16— 
,9_ ... ,  (9163)

•  i and apartament 2 
camere. Deva, zona gării, 
W- 43, sc. C, et. 3, ap. 
65 (relaţii după ora 16).

7:.>. (9165)
•  Vând Oiţeit gri nie-

talizat, stare foarte bună, 
preţ convenabil. Telefon 
615750 — 187. . (9167)

•  Vând televizor alb-
negru integrate, maşină 
spatat automatică Eilm. 
Tei. 626190. (9171)

•  Vând remorcă 5 tone 
Deva, telefon 626547.

7..V. (9175)
•  Vând tractor U 659 

stare bună, Mihutoni Ste
r i l  Clopotiva, nr. ian 
după ora 16.

•  iz- (9116)
•  v and apartament 3

camere, etaj I, 3 balcoane, 
nouă băi, deosebit. Te
lefon 625174. ~

_ (9177)
•  ; Vând casă etaj, cu

gradină mare, sat Li va
ma, comuna Baru. in for-
maţii telefon 622407 __
- ev?- , (9178)
v, •• vrancl garsonieră, con1- 
*ort I, ultracentral, nfet 
8000 000 lei, efectuez trans
port cu autocamionetă de

tonc- Informaţii De
va, • telefon 627582.

(9179)
•  Vând apartament trei 

camere decomandate, ga
raj sau schimb cu garso
niera. Deva, telefon 620109

■ , (9181)’
•  Vând Dacia break

1310 L, an 1993, 12000
km, ; garanţie. Tel. 619547, 
după ora 19. (9183)

•  Vând apartament trei

camere, cărămidă (schimb 
cu garsonieră plus dife 
renţă). Deva. tel. 629397. •

(9184»
•  Vând Audi 100 CC.

avariat, model 1986, în
matriculat, Geoagiu, Ca
lea Romanilor 200, telefon 
156. (9186)

•  Vând apartament 2 
camere, central, lângă Ui- 
pia, eventual schimb cu 
garsonieră. Telefon 615691

(8889/
•  Vând casă Simeria. 

str. Teilor, nr. 38, apă, 
gaz, fără grădină.

(887.3)
•  Vând urgent casă.

grădină, sat Zdrapţi, nr, 
342. Relaţii la telefon 
636419. -  , (9212)

•  Vând ARO 243, Si
meria. Telefon 660052.

(9213)
•  Vând casă, grădină, 

dependinţe. Informaţii Sîn- 
landrei, 141.

(9216)

•  Societatea Garant 
Consulting, telefon 
616449, facilitează vân
zarea — cumpărarea 
apartamentelor, case* 
lor, terenurilor. Cum
părătorii sunt serviţi 
gratuit. ^  (8615)

•  De vânzare Fiat Fio-
rino de marfă, fabricaţie 
1987, Trabant marca 601, 
fabricaţie 1989, televizor 
color Grundig, viderecor- 
der, maşină cusut elec
trică, maşină spălat Bosch 
automatic, aparat sudură 
electric 220 V/140 A, fri
gider 100 1, maşină spălat 
vase, maşină uscat hai
ne, bicicletă damă, aspi
rator, storcător fructe. Tel. 
628557. (9231)

•  Vând apartament trei
camere, decomandate. Brad, 
zonă centrală. Telefon 
650170. (9548)

•  ' Vând apartament 4
camere, bdul Deccbal, M/ 
55, motoare Siemens şi 
Brown Boverj de 30 şi 40 
kW, cântar electronic, in
stalaţie aer condiţionat. 
Telefon 616431, după ora 
20. (8896)

•  Vând convenabil mo
tor ARO Cîmpulung. De
va, telefon 618446.

(9166)
•  Vând apartament 4 

camere. Deva, str. Liber
tăţii, liber. Tel. 661516.

(9187)
•  Vând apartament trei

camere, Gojdu, et. 2 sau 
schimb cu două camere, 
plus diferenţa. Deva, tel. 
617675. (9189)

•  Vând casă mare P +
1, apă, canalizare, gaz. De
va, telefon 615131.

(9190)
•  Vând motocicletă „Ju-

piter 4“ cu ataş, pian Bo- 
sendorfer vechi, Revai 
Nagy Lexicon serie com
pletă, cutie viteză Dacia 
1300. Tel. 6i7982, după 
ora 20. (9191)

•  Vând casă Deva, Câ-
lugăreni, nr. 82, telefon 
611345. /  (9192)

•  Vând casă cu etaj,
baie, grădină şi diferite 
dependinţe. Zlaşti, nr. 41, 
familia Rus. Tel. 650283, 
după ora 18. (9194)

•  S.O. Viva SRL Deva 
vinde instalaţii satelit com
plete, la preţul de 400000 
lei şi execută filmări vi
deo pentru diferite ocazii. 
Deva, tel. 611764, 626265.

(9195)
•  - Vând casă ultracen

tral, la preţ avantajos. De
va, tel. 624431; 617050.

(9196)
•  De vânzare, casă cu 

grădină şi anexe, - teren

arabii-56. ari, Cristur, nr. 
122/c. telefon 671578.

(9197)
•  Vând garaj dcmon'a-

bil 4/3 m. Deva, telefon 
623824. (9228)

•  Vând apartament 2 
camere, vad privatizare, 
par tor. Deva, tel. 611400,

; (9200)
•  Vând apartament

camere ultracentral, Deva, 
tel. 619118, orele 11—15 ; 
19—21. ■ (9201)

•  Vând televizor color
Crown, japonez, nou, vi- 
dooreeorder VCR 5050 VPS 
nou, antenă satelit Wibo 
64 K .maşină de scris 
Hercules Electronic 101, 
nouă. Telefon 647306 sau 
642989, (9204)

m Vîirwî crnr̂ rVninră Tnruă

•  Oferpentru închiriat;
spaţiu depozit en gros.
Telefon 715484,', . -

(8911) <
•  Schimb (vând) apar

tament două camere ‘ de
comandate, Călan, oraş al 
nou, telefon 623215 —
Deva. • (9182)

•  Caut spre închiriere 
cameră sau garsonieră. Tel. 
617982, după ora 20.

(9191)
•  închiriez garsonieră 

nemobilată, zona Doro
banţi, telefon 624071.

(8891)
•  Ofer pentru închiriat 

spaţii comerciale. Infor
maţii la telefon 614348.

(9224)
•  Caut doamnă curată,

' S
SOCIETATEA DETECTIVILOR" 

PARTICULARI DIN' ROMÂNIA Ş.R.L. 
FILIALA HUNEDOARA — DEVA

Btlul M. Kogălniceanu, bl. 14

OFERĂ. URMĂTOARELE SERVICII ;

) 
t  
*

\ 
\ 
\

Prin agenţii de pază particulari şi dctei ' 
tivii economiei particulari asigură paza şi su- \ 
pravegherea societăţilor comerciale, regiilor \ 
autonome, instituţiilor, magazinelor, proiecţia \ 
persoanelor particulare, a domicrliilor, însoţi-  ̂
rea unor transporturi de valoare deosebită.'"

Lă cerere, cu maximă discreţie, oferă in- 1

centrală, bdul Decebal, bl. menaj Bucureşti. Asigur l
5, et. I, Telefon 621710. - cazare la casă cu . -■ curte. : i

(9208) . salar avantajos. Infor- )
•  Vând apartament 2 maţii suplimentare la tel. - ţ

camere, din cărămidă, bdul 01/0367680.
Daciii. Deva, tel. 625633. (9217) }

(9209) --------------. 1
•  Vând casă, Simeria

Veche, nr. 6, telefon 
712971, 720553, 661713. '•

(8914)
•  Vând apartament 2 

camere, Hunedoara zona 
patinoar. Tel, 711775.

(8913) •
• Vând rulotă comer

cială, amplasată în Piaţa 
Dunărea. Hunedoara, tel 
721667. (8912)

•  Vând casă cu depen
dinţe, Hunedoara, str. 
Merilor 10, Bogdan Petru, 
tel. 715306. (8910)

•  S C. DI NEX SRL Hu
nedoara vinde la licita
ţie, în data de 6 august 
1994,' ora 16, spaţiu co
mercial proprietate, scau
ne, mese, bar: din lemn.' 
Informaţii, înscriere tel. ' 
715336.; . . (8905) ,
“• ‘ Vând teren în jurul 

laculuj Cinciş. Relaţii sat 
Cinciş,- Paşca Traiân.

(8909) X
•  Vând mobilă dormi

tor, şl diferite piese se
parate, instalaţie satelit 
completă, butelie cu ara
gaz. Telefon 718529.

(8908)
•  Vând apartament 2

camere, decomandate, cu 
îmbunătăţiri, mobilat. Tel. 
717331. (8907)

•  Vând 1500 mp teren, 
casă (baie, gaze), Drăgă- 
şani, 40000 mărci, (echi
valent lei), tel. 711414.

(8906)
•  Vând apartament trei 

camere, confort I, garaj 
mare, pivniţă, tel. 714538.

(8917)

W  kj. w .  1 1 1 U V 1V.UII I

S.A. Deva organizează 
concurs pentru ocupa
rea postula; de lucră
tor gestionar şi vân- * 
zător produse agro- 
ajinjentare pentru ma
gazinul 3 Brad.- Con
cursul are loc în data 
de 15 august, ora 9, 
la sediul societăţii din 
Deva, str. N. Grign- 
rescu, nr. 45.

(9202)

•  împrumuturi în , Ici
primiţi imediat la T Casa 
de amanet Simeria, zilnic 
8-12; 15-17; tel. 661721.

* ' (8730)
■ * Pierdut carnet - arti
ficier nr. Xni/71/13. 07.
1978 pe numele Lazăr 
Gheorghe, eliberat de 
ISTPM Deva. 11 declar 
nul. ‘ (9164)

•  -Pierdut legitimaţie de
serviciu eliberată de. , Fa* 
vior- S.Â. Orăştie, pe nu
mele Zlate Elena. Se de
clară nulă, (9193)

•  Mişu Luppa anunţă
excursie în Turcia luni, 8 
august, 50 000 lei. Tel. 
612166. (9226)

COMEMORĂRI

•  S. O. PANICOR 
S.A. Hunedoara, str. 
M. Viteazul, nr. 1, tel. 
713556, 713339, 711481, 
anunţă amânarea li
citaţiei pentru obţine
rea lucrărilor de re
paraţii Ia construcţii 
din 10. 08.1994, pen
tru 18. 08. 1994. Ru
găm potenţialii ofer
tanţi să ne contacte
ze la sediul societăţii, 
biroul mecano-energe- 

,tic, până în data de 
08.08.1994, pentru in
formaţii suplimenta
re. ' (8918)

• TINERETUL creş
tin din Hunedoara vă 
invită să participaţi ia 
întrunirea cu carac
ter religios care va 
avea loc vineri, 5 au
gust 1994, ora 17, la 
sala Siderurgistul. Vă 
aşteptăm. / .

(8915)

•  August 1989 ne
aminteşte tot mereu
că nu mai eşti cu noi
dragul nostru

ing. MIRCEA
COMŞA

Lacrimi şi flori pen*
tru sufletul tău bun.
Familia. . (9218)

•  Colectivul de sa
lariaţi ai S.O. Transil
vania S.A. Deva îşi 
exprimă regretul des
părţirii de cel care a 
fost un bun coleg şi 
prieten

CONSTANTIN
ŞUFANA

Adresează familiei
compasiune. Suntem 
alături de soţia şi fiii 
săi în greaua încercare 
de pierderea prema
tură a bunului lor soţ 
şi tată. Dumnezeu 
să-l odihnească in 
pace. (9207)

formaţii asupra bonităţii, seriozităţii şi compe- ' 
titivităţii partenerilor de afaceri, din ţară şi  ̂
străinătate, ri; \
* Societatea asigură, pe bază de contrai i. \ 

paza în comun a magazinelor particulare şi de \ 
stat din toate oraşele judeţului Hunedoara pţv- ţ 
cum şi în judeţele ̂ limitrofe. '' i

La cerere, sc oferă asistenţă juridică cliert-  ̂
ţilor care pot fi atât persoane fizice cât SI
persoane juridice, cu întocmirea actelor nece
sare, în regim de urgenţă, la preţuri a va» ta-) 
joase, negociabile. '

Societatea este unică, in profil, membri \ 
cu drepturi depline a Asociaţiei Detectivilor \ 
din Europa. " (

CONTACTAŢI-NE LA TELEFON : 61 50 011.
(90020) |

S.C. AGROMEC S.A. ILIA

Organizează la sediul unităţii licitaţi'.' 
pentru vânzare tractoare şi maşini agricole, 
în fiecare zi de vineri, ora 12, în lunile au
gust şi septembrie *1994, până la vânzarea 
mijloacelor fixe oferite prin listele afişate.

(90019)

ROMCIIV1 S.A. IIOGHIZ 

Angajează :

•  inginer miner exploatare de suprafaţa 
prqferabil cu minimum 2 ani vechime 

încadrarea şi salarizarea se face conform 
legilor în vigoare.

Inforipatii suplimentare :
— telefon 068/260218, 260548, 260717:
— interior: 112, 119, 114 biroul perso 

nai.

DECESE
•  Familia Luppa este 

alături de familia lane 
Ioan în greaua suferinţă 
pricinuită de moartea ma
mei dragi

IANC ELENA 
din Petriş

Siricere condoleanţe.
(1530795)

OFICIUL DE CADASTRU SI ORGANIZAREA 
TERITORIULUI HUNEDOARA — DEVA 

Str. 1 Decembrie, nr. 19, tel.: 614165; 619218
Angajează lucrări de prestări servicii pen 

tru măsurători topografice la aplicarea Legii 
nr. 18/1991.

Conform II.G.R, nr. 287/17. 06, 1994, an 
gajarea lucrărilor sc face în baza contractelor 
de prestări servicii şi caietului de sarcini cu: 
unităţi economice din judeţ, centrale, Direcţia 
Topografică Militară, Ministerul Apărării Na
ţionale, care au specialişti topografi şi agenţi 
privaţ*. A;

Cei interesaţi se pot adresa la OCOT De 
va până Ia data de 15, 08. 1994, dată până la 
care se pot face şi negocierile pentru contrac
tare.

COOPERATIVA DE CONSUM 
BAIA DE CRIŞ

începând cu data de 1 august 1994 Coope
rativa de consum Baia de Criş anunţă intenţia 
de „majorare a preţurilor Ia produsele de pani 
ficaţie între 0 si 100 Ia sută,

(90023)
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