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£clipsa 
în 

imagini 
Producerea com

plexului fenomen al 
eclipsei totale de soare se va 
răsfrânge printr-o seamă de 

! “întâmplări" fi în planul
vieții terestre. Mai mult decât 
atât, unele dintre acestea par 
a fi, la rândul lor, de-a dreptul 
spectaculoase fi, desigur, 
irepetabile pentru cei de pe 
teritoriul țării noastre. Afa 
încât merită să ne coborâm 
privirea de pe bolta cerească 
(pe care oricum n-o putem 
privi,- cu excepția fazei de 
totalitate a eclipsei, decât cu 
ajutorulfiltrelor de protecție) 
fi să ne concentrăm atenția 
asupra celor desfăf urate în 
jurul nostru.

Astfel, pe măsură ce Luna 
va acoperi din ce în ce mai 
mult discul Soarelui, atât 
animalele, cât fi plantele se 
vor comporta ciudat; 
animalele care dorm noaptea 
se vor pregăti de somn, în timp 
ce păsările, de asemenea, vor 
face auzite cânteoele lor “de 
culcare”. Probabil cel mai 
remarcat se va dovedi cocoșul, 
care va cânta de două ori în 
trei minute (la începutul fi 
sfârfitul fazei de totalitate).

Aerul se va răci brusc 
(scăderea temperaturii este de 
aproximativ 5 grade Celsius) 
fi va începe să bată vântul din 
senin. Culorile devin parcă 
ireale, aproape magice, ele 
putând fi imortalizate prin 
intermediul unui aparat de 
fotografiat cu un film

George ta BIR LA
(Continuare în pag. 2)

Spectacd 
iiredliit

Se vorbește despre o eclipsă de Soare atunci când 
Luna se aliniază cu Soarele și îl acoperă total (eclipsă 
totală) sau parțial (eclipsă parțială). Astfel, Luna va fi 
luminată din spate, peticul de umbră care se mișcă 
cu o viteză foarte mare pe suprafața Pământului fiind 
de fapt umbra Lunii. Spectacolul oferit de eclipsă este 
inedit, deși anual au loc două sau trei eclipse de Soare; 
eclipsele totale sunt totuși fenomene rare. Ultima 
eclipsă totală de Soare a acestui sfârșit de mileniu va 
putea fi observată și pe teritoriul României in 11 au
gust.

Fenomenul va avea o durată totală de trei ore; 
unicul moment în care eclipsa poate fi observată fără 
ochelari de protecție este atunci când Luna acoperă 
total Soarele - circa două minute. Privirea unui astfel 
de fenomen produce și efecte nedorite, cel mai grav 
fiind orbirea totală. Explicația științifică a acestui efect 
o dau medicii oftalmologi: radiațiile solare care 
afectează ochiul sunt radiațiile ultraviolete (UV) 
vizibile și radiațiile infraroșii (IR).

Consecințele
9

nepratejării
Observarea evenimentului astronomic cu ochiul liber este 

extrem de periculoasă. în fazele premergătoare și după eclipsa 
totală, ochiul neprotejat este supus unor mari cantități de radiații 
ultraviolete și infraroșii care s-au dovedit a fi extrem de nocive. 
Este cunoscut faptul că radiațiile UV produc accelerarea îmbătrânirii 
cristalinului și dezvoltă cataracte. De asemenea, privitul Soarelui 
fără protecție sau cu protecție inadecvată duce la fenomenul numit 
„orbirea de eclipsă" sau la arsuri retiniene, deoarece radiațiile cu 
lungimi de undă mai mari din lumina vizibilă și cele infraroșii sunt 
absorbite de epiteliul pigmentar subretinian, convertite în căldură și 
pot duce la arderea țesutului expus. •

în funcție de durata expunerii, consecințele pot fi de la pierderea 
temporară a vederii până la orbirea completă. Pericolul potențial 
este semnificativ, deoarece leziunile retiniene survin fără ca privitorul 
neprotejat să simtă vreo durere, deoarece nu există receptori 
dureroși în retină, iar efectele vizuale apar la câteva ore după ce 
leziunea s-a produs.

Nu este indicată privirea fenomenului astronomic de către 
persoanele care suferă de unele afecțiuni ale ochiului - început de 
cataractă, glaucom, leziuni de retină etc. Copiii au în mod special 
nevoie de protecție împotriva radiațiilor solare nocive, deoarece 
corneea acestora nu a ajuns încă la maturitate. Având în vedere 
gravitatea efectelor produse de radiațiile solare, s-a încercat 
atenuarea lor prin diverse materiale filtrante.

a
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Județul 
Hunedoara

întâlniri 
întâmplătoare?!

Aflat în Valea Jiului în urmă 
cu aproape două luni, mai 
precis în 22 iunie a.c., într-o 
evidentă dar nedeclarată 
campanie electorală, ministrul 
transporturilor, Traian Bă- 
sescu, le-a promis minerilor că 

Rps 
a decis construirea drumului 
Cămpu Iul Neag - Băile 
Herculane, că lucrările .vor 
demara chiar în acest an, că 
personal va veni în 15 august 
și va tăia panglica inaugurală. 
Data promisă e aproape. Să nu 
fie cumva „panglici" electorale.

Dincolo de această 
promisiune, continuată cu 
aceea de creare a câtorva zeci 
de locuri de muncă pentru 
minerii disponibilizați din zonă, 
ziariștii prezenți la întâlnire, la 
Casa Galbenă din Petroșani -

sediul LSMVJ -, ar fi avut să- 
i pună ministrului și 
vicepreședintelui PD mai multe 
întrebări. N-au apucat. Intuitiv, 
dl Traian Băsescu a răspuns 
totuși la o potențială 
întrebare. „Da, am auzit și eu 
vorbindu-se că aș fi implicat 
în afaceri cu firma Sartex din 
Deva. Pe patronul acesteia 
nu știu cum îl cheamă, nu-l 
cunosc. L-am întâlnit o 
singură dată, când m-am 
aflat cu treburi la ceferiștii 
din Simeria și am mers să 
văd sediul societății Sartex, 
de la Băcia. Dacă șeful 
acestei firme se mai bate cu 
pumnul în piept că mă 
cunoaște, să știți că este un 
escroc. N-are cu mine, n-am 
cu el nici în clin nici în 
mânecă..."

întâlnire întâmplătoare? 
Gurile rele spun că cei doi ar

Dumitru GHEONEA
(Continuare în pag. 2)
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ACORDl dobânzi 
ATRACTIVE LA DEPOZITELE 

In lei persoanhor hzicei 
x la 30 de zile - 

60% /an 
prin capitalizare - 80%/an 

x la 90 de zile - 
62% /an 

jjrin capitalizare - 78%/an

n i.h.

începând cu data de 11 august 1999

BANCA INTERNAȚIONALA A RELIGIILOR
practică următoarele dobânzi pentru certificate

Denumirea Scadența Dobânda Plata
produsului bancar in zile anuală % dobânzii
Certificate de depozit
pentru credincioși 90 66 la scadență
Certificate pentru contul
de depozit 120 64 la scadență
• Operațiunile cu aceste tipuri de certificate nu sunt supuse

comisionarii.
e Limita minimă pentru achiziționarea unul certificat este de 

300.000 lei.

Sucursala Electrocentrale Deva-Mintia

Scrisoare deschisă
în luna septembrie 1998 au fost probleme deosebite privind 

reluarea livrării agentului termic în municipiile Deva și Brad, ca 
urmare a datoriilor foarte mari către Sucursala Electrocentrale 
Deva-Mintia, ale celor doi distribuitori: Apaterm Deva și 
Acvacalor Brad.

Atunci toți factorii implicați au promis că se vor lua toate 
măsurile necesare pentru achitarea datoriilor și efectuarea 
plăților curente, pentru a nu se mai repeta această situație.

Pentru informarea corectă a populației și a factorilor 
responsabili dorim să prezentăm situația la zi, acum după 
aproape un an de zile și la puțin timp înainte de reluarea livrării 
agentului termic pentru încălzirea celor două municipii.

Astfel, Apaterm Deva are o datorie de 34,3 miliarde lei din 
care 19,9 miliarde lei pentru energia termică și 14,3 miliarde lei 
penalități și majorări. Față de septembrie 1998 s-a înregistrat 
o creștere a datoriilor Apaterm de 10,3 miliarde lei.

Acvacalor Brad are o datorie de 11,5 miliarde lei, din care 
7,8 miliarde lei pentru energia termică și 3,6 miliarde lei penalități 
și majorări. Față de luna septembrie 1998 s-a înregistrat o 
creștere a datoriilor Acvacalor de 4 miliarde lei.

în aceste condiții suntem legal îndreptățiți să întrerupem 
complet livrarea de agent termic pentru cele două municipii.

Doresc să atrag atenția tuturor factorilor responsabili și în 
mod deosebit conducătorilor celor două primării și celor două 
societăți comerciale Apaterm Deva și Acvacalor Brad că sunt 
direct răspunzători de situația creată și de eventuala 
întrerupere și nereluare a livrării agentului termic în sezonul 
rece următor.

Precizez că am făcut repetate deplasări și intervenții la 
partenerii noștri, dar rezultatul este cel prezentat, total 
necorespunzător. De asemenea am prezentat situația 
Consiliului Local Deva, deoarece Primăria Deva dispune de 
fondurile necesare, dar nu-și onorează plățile, iar Apaterm 
Deva nu achită cu prioritate datoria față de SE Deva, făcând 
alte plăți.

Din cauza neîncasării contravalorii energiei termice 
termocentrala Mintia are greutăți deosebite privind asigurarea 
combustibilului pentru iarna viitoare, realizarea producției și 
reparațiilor.

Facem un apel și la consumatorii industriali și casnici să- 
și onoreze plățile restante.

Deoarece alimentarea cu agent termic a celor două 
municipii reprezintă o prioritate a factorilor responsabili, 
așteptăm cu nerăbdare reacția acestora, acum când nu este 
prea târziu.

Director, dr.ing. Victor VAIDA

De la Direcția 
Silvică Deva

Eclipsa 
văzută 

din 
Retezat

1. Accesul spre masiv 
cu mijloace auto se poate 
face până la Cârnic și la 
Baleia (cu mașini de teren).

2. Sunt inaccesibile cu 
auto drumurile spre Stâna 
de Râu, Câmpușel și Buta, 
iar drumul forestier pe 
Lăpușnicu Mare a fost 
complet distrus de ape în 
12 iulie 1999.

3. Se poate intra în 
masiv pe la:

- Cârnic - Pietrele (se 
recomandă poteca veche 
care este în stare bună)

- Gura Apei; traseul 
spre lacul Zănoaga 
(singurul traseu accesibil 
în amonte de baraj)

- Gura Zlata; traseul 
Gura Zlata - Stâna Radeș - 
lacul Zănoaga - Judele - 
Bucura

- Râușor - valea Șteviei 
-Tău Șteviei

- Buta - Șaua Plaiu Mic 
- Bucura

- Câmpușel - Piatra 
Iorgovanului - Scorota - 
Șaua Plaiu Mic - Bucura

4. Puncte de control:
- Cârnic
- Gura Zlata
- Netiș.
5. Comunicațiile:

semnal pentru 
telefonia mobilă la 
Pietrele, Cârnic, Bucura

(Continuare în pag. 2)

Orăștie este unul dintre 
orașele județului foarte afectat 
de greutățile tranziției, rata 
șomajului în municipiul Paliei 
atingând în luna iulie 28 la sută. 
Din păcate, perspectivele se 
anunță a fi și mai sumbre. în 
ciuda eforturilor, lucrătorii 
Agenției județene de ocupare 
și formare profesională - filiala 
Orăștie nu reușesc să facă 
față valurilor succesive de 
restructurări și disponibilizări

La Chimica Orăștie

Un nou 
program de 

restructurare 
>- ___________>
cu care se confruntă marile 
întreprinderi ale municipiului.

Prin planul de măsuri ac
tive de combatere a șomajului 
finanțat de Banca Mondială 
agenția a reușit angajarea a 
50 de persoane pe o perioadă 
determinată de 6 luni, iar prin 
cursurile de recalificare - 
zidari, ospătari, tâmplari, sudori, 
confecționeri tricotaje - s-au 
asigurat locuri de muncă 
pentru 75 de șomeri.

în contrapartidă, doar la SC 
Chimica SA, la f11 iulie 
Adunarea Generală a 
Acționarilor a aprobat un nou 
program de restructurare în 
ideea aplicării O.G. 98/1999. Dl 
lancu Filișan, directorul general 
al societății, ne spunea că „prin 
acest program vor fi 
disponibilizate cu plăți

Ciprian MARINUȚ

'(Continuare în pag. 2)
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Mâine, un eveniment astronomic 
major - ECLIPSA!

Un nou 
program...

(Urmare din pag. 1)

întâlniri 
întâmplătoare?!

Banda de totalitate a eclipsei ce traversează România

ZZ'E 24'E 26'E 28'E
Longitudine

^elipsa în imagini
(Urmare din pag. 1)

sensibil. Cine se va afla pe munte ori undeva la 
altitudine va putea observa cum se apropie um
bra din ce în ce mai mult, după care totul va 
intra în beznă. Dacă vom privi umbra unui copac 
reflectată pe o suprafață plană, întinsă, printre 
umbrele frunzelor vom sesiza mici zone ori 
puncte strălucitoare.

Momentul de totalitate al eclipsei va genera 
cele mai impresionante imagini, când va deveni 
vizibil stratul exterior al atmosferei solare - 
coroana solară (o auroră perlată care apare în 
jurul Soarelui); la nivel terestru, orizontul va fi 
învăluit în culorile apusului iar deasupra liniei

sale va fi plin de stele - reprezentare ce ar putea 
fi de asemenea, imortalizată într-o fotografie 
memorabilă.

in seara eclipsei (posibil chiar în timpul 
producerii ei) va avea loc încă un fenomen cos
mic spectaculos - ploaia de meteoriți, care va 
dura și pe parcursul următoarelor 4- 5 seri.

Pe lângă toate aceste binevenite precizări, 
specialiștii îi sfătuiesc pe cei care vor fi tentați 
să fotografieze diverse momente din desfășurarea 
eclipsei să folosească neapărat un filtru protec
tor plasat în fața obiectivului aparatului (cu 
aceeași excepție privind faza de totalitate), altfel 
există pericolul distrugerii atât a ochiului, cât 
și a aparatului de fotografiat.

• (Urmare din pag. 1)

- comunicații radio prin 
radioamatorii care și-au 
instalat corturile în masiv. 
Aceștia au posibilitatea de a 
lua legătura cu 
Inspectoratul de Protecție 
Civilă, Radio Salvamont (dl 
ing. Grosoșiu) și prin 
intermediul acestora se pot 
transmite în teritoriu datele 
necesare. Se recomandă 
contactarea radioama
torilor sl în caz de 
accidente grave

Stația radio la 
Salvamont Lupeni, punctul 
Bucura

- Stația radio de la 
Hidroenergetica Râu Mare

6. Camparea: Pietrele, 
Bucura, Gura Zlata și în aval 
de Gura Apei, Baleia, Stâna 
de Râu

7. Locuri de cazare în 
gospodăriile cetățenilor din 
comuna Sălașu de Sus

8. îndrumare și 
supraveghere

Desfășurătorul eclipsei
în desfășurarea să, eclipsa de soare trece prin 4 faze, în concordanță cu 

momentele în care Luna trece prin dreptul Soarelui. Aceste faze au loc la ore ușor 
diferențiate, în funcție de situarea localităților pe banda de totalitate. în rândurile ce 
urmează precizăm momentele primului contact (deci începerea eclipsei), apoi 
maximul și, respectiv, durata umbrei în principalele localități ale județului nostru
de unde se observă eclipsa.

Maximul eclipsei Durata umbreiLocalitatea Primul contact
Deva 12:35:02 13:59:48 01 m 47 s
Hațeg 12:35:09 14:00:07 02 m 20 s
Hunedoara 12:35:02 13:59:54 02 m 10 s
Lupeni 12:35:42 14:00:50 02 m 22 s
Petrila 12:36:03 14:01:06 02 m 21 s
Petroșani 12:35:58 14:01:03 02 m 23 s
Vulcan 12:35:49 14:00:56 02 m 23 s

Eclipsa văzută 
din Retezat

Salvamont Hunedoara 
și Lupeni, personal silvic, 
organizații non-
guvernamentale care
acționează în sistem de 
voluntariat, pe bază de 
convenții încheiate cu 
Direcția Silvică Deva și au 
ecusoane eliberate de DS 
Deva și etichete de 
identificare pe corturi.

9. Taxe:
- taxă de intrare 10.000 

lei/ pers.
- taxă de campare 

25.000 lei/ zi/ cort
- taxă de parcare (în 

parcările păzite) 10.000 lei/ 
zi

10. Informații se pot 
obține la cele două puncte 
de informare de la Sălașu 
de Sus și Râu de Mori, la 
punctele de acces în masiv 
și la membrii echipelor 
Salvamont și de voluntari.

11. Recomandări:
a) în privința ținutei 

vestimentare
- bocanci de munte, 

pantaloni lungi sau 
jambiere (atenție la vipere!)

- pelerine (sunt posibile 
ploi și chiar furtuni)

- haine groase (în
timpul eclipsei,
temperatura va scădea cu 
10 grade Celsius)

b) din punct de vedere 
ecologic turiștii sunt rugați 
să-și coboare din masiv 
deșeurile proprii, deoarece 
nu există posibilitatea 
evacuării lor din masiv pe 
altă cale, drumurile fiind 
impracticabile pentru 
mijloacele auto.

c) este necesar să fie 
respectate cu strictețe 
regulile de vizitare care sunt 
puse la îndemâna turiștilor 
pe Biletul de Vizitare

compensatorii 417 persoane, 
întrucât volumul comenzilor nu 
acoperă munca tuturor celor 
1500 de angajați pe care îi are 
întreprinderea în prezent”. 
Această disponibilizare va 
avea loc în două etape, iar 
Ministerul Muncii și Protecției 
Sociale le va plăti celor 
concediați 12 salarii 
compensatorii. .

între motivele care au dus 
la această situație dificilă a 
societății, care obligă la 
restructurări, dl lancu Filișan 
identifica căderea pieței de 
mase plastice, concurența 
foarte mare din domeniu, 
fiscalitatea excesivă și 
costurile mari de producție 
impuse de monopolul livrărilor 
de gaz și energie electrică.

Pentru a eficientiza puțin 
activitatea întreprinderii, 
conducerea Chimicii inten
ționează o retehnologizare și 
o diversificare a producției, 
acțiuni întârziate deocamdată 
de lipsa fondurilor financiare.

Buletin 
"Conexiuni”

Eclipsa de soare ocupă 
locul central în cuprinsul 
numărului 15 al Buletinului 
“Conexiuni”. Deși țara noastră 
este situată cel mai bine pe 
banda de totalitate a eclipsei, 
se pare că am pierdut și trenul 
turiștilor străini, care din varii 
motive s-au îndreptat spre alte 
țări să urmărească acest 
eveniment unicat, se 
apreciază în “Eclipsa, o șansă 
pentru România".

Din cuprinsul revistei 
merită reținute: “Egalitatea o 
provocare continuă”, “A doua 
ediție a Târgului organizațiilor 
neguvernamentale din 
România FAR ’99", “Cum au 
ajuns rromii în România”. Nu 
lipsesc rubricile consacrate: 
Dosare “Conexiuni"
(“Pedagogia Montessori - o 
pedagogie care împlinește 92 
de ani"), Oportunități de 
finanțare (“Finanțarea 
proiectelor. Etape și criterii”) și 
Curier legislativ (“Facilități 
legale acordate ONG”). (V. R.)

Marți 
IO august 
tvri »

9.30 Matineu de vacanță 11.00 TVR 
Cluj-Napoca 12.05 TVR lași 13.00 TVR 
Timișoara 14.10 Santa Barbara (r) 
16.00 Emisiune în limba maghiară 
17.30 O familie ciudată (s) 18.10 Voie 
bună la TVR 19.10 Sunset Beach (s, 
ep. 506) 20.00 Jurnal. Meteo. Sport 
20.45 Camera misterelor 21.00 
PreEclipsa 22.00 Lege și harababură 
(co.SUA 74)

TVR 2 ■
10.15 Limbi străine. Engleză 10.40 

O familie ciudată (r) 11.10 Star Trek
(r) 13.10 Căsuța din prerie (s) 14.00 
Conviețuiri 15.00 Rebelul (s) 16.00 
Grecia (s, ep. 119) 16.45 Santa Bar
bara (s. ep. 935) 18.00 Primul val (s, 
ep. 14) 19.30 Axis Mundi: Osia Lumii 
(ff III) 20.00 Vedete în concert 21.30 
Universul cunoașterii 23.00 Preotul și 
cârciumărița (r)

ANTENA 1
7.10 Cafea cu parfum de femeie

(s) 8.00 Cutia cu jucării 10.50 Știri 
11.00 Kelly (s) 12.00 Tropical Heat 
(s) 13.00 Știrile amiezii 13.15 Viitorul 
începe azi (s) 14.00 Esmeralda (s, 
ep. 87) 15.00 Ape liniștite (s, ep. 97) 
16.10 Luz Maria (s, ep. 66) 17.00 
Știrile amiezii 17.28 Leonela (s, ep. 
121, 122) 19.00 Observator 20.03 
Teroare oarbă (psihothriller Anglia

(Urmare din pag. 1)

avea ceva... în mânecă. Poate. 
Dar unde-i dovada?

în calitatea sa de secretar 
de stat la Ministerul Muncii și 
Protecției Sociale și cu 
responsabilități în domeniul 
protecției șomerilor, dna Norica 
Nicolai, reprezentantă a celui 
mai mare partid din coaliție 
(PNȚCD), a venit de mai multe 
ori în Valea Jiului. Ultima 
deplasare s-a soldat și cu o 
inițiativă personală, inedită. Prin 
adresa - ordin nr. 633/ 
27.IV.1999, semnată de domnia 
sa, se stopa plata ajutorului de 
șomaj pentru disponibilizații din 
zonă prin oficiile poștale și se 
transfera această misiune 
Băncii Populare Euro Credit 
Petroșani, începând cu luna mai 
a c., în baza unor convenții 
semnate între bancă și șomeri. 
La plăți lunare ale unor sume de 
10-12 miliarde de lei din fondul 
de șomaj, respectivei bănci îi 
revin comisioane de multe 
milioane de lei.

Presa, unii politicieni și 
specialiști în finanțe apreciază 
inițiativa dnei Norica Nicolai 
drept o ilegalitate, un abuz, o 
escrocherie cu banii minerilor

1971) 21.45 Fără obligații (s) 22.48 
Ambulanța (thriller SUA 1990)

PRO TV
7 00 Bună dimineața. PRO TV e al 

tău! 10.00 Tânăr și neliniștit (r) 12.30 
News Radio (s) 13.00 Știrile PRO TV 
13.10 Nosferatu, fantoma nopții
(r) 15.00 Familia Bundy (s) 15.30 
Ștrengărița (s, ep. 77) 16.15 Tânăr și 
neliniștit (s) 17.00 Știrile PRO TV 
17.40 Aripile pasiunii (s, ep. 60) 18.30 
Inimă de țigancă (s, ep. 66) 19.30 
Știrile PRO TV 20.30 Renegatul (s, 
ep. 16) 21.30 Walker, polițist texan
(s) 22.25 Știrile PRO TV 22.30 
Prietenii tăi (s, ep. 73) 23.00 Millen-
nium (s)

ACASĂ ’
7.00-12.45 Filme și seriale (reluări) 

13.00 Maria (s) 16.00 Preciosa (s) 
17.00 Celeste se întoarce (s) 18.00 
Dragoste și putere (s) 18.45 Căsuța 
poveștilor 19.30 Viața noastră (s) 
20.15 înger sălbatic (s) 21.05 
Concursul „Stai Acasă!" 21.15 
Lanțurile iubirii (s, ep. 30) 22.10 Mi
lady (d) 23.00 Soldați la paradă (f. 
război Anglia 1982)

PRIMA TV
• 7.00 Trăiește vara cu Nadine (r) 

8.00 Dimineața pe plajă 12.00 Karaoke 
Show 13.00 Pretutindeni cu tine (r) 
14.00 Nimeni nu e perfect (s) 15.00 
Jerry Springer Show 16.00 Pretutindeni 
cu tine (s) 17.00 Trăiește vara cu 
Nadine 18.00 Știri 19.00 Nevasta 

șomeri din Valea Jiului și din 
Gorj, unde s-a extins măsura, 
printr-o filială a aceleiași 
bănci. întrebată într-o 
emisiune de televiziune dacă 
îl cunoaște cumva pe 
acționarul principal al Băncii 
Populare Euro Credit 
Petroșani, miliardarul Adrian 
Gărdean, care și-a făcut 
elicopterul zob în zona 
Brezoi, în urmă cu puțin timp, 
dna secretar de stat a 
răspuns cu nevinovăție: ,,L- 
am întâlnit o singură dată în 
multele mele deplasări în 
Valea Jiului. însă orice 
acuzație privind anumite 
aranjamente pe tema 
acordării drepturilor sociale 
minerilor disponibilizați prin 
Euro Credit Petroșani nu are 
temei.”

Întâlnire întâmplătoare? 
Gurile rele spun că cei doi s- 
au întâlnit exact când a trebuit 
și pentru ce a trebuit. Poate. 
Dar unde-i dovada?

Noi vom mai consemna, 
fără a face cuiva proces de 
intenție, două observații pline 
de înțelepciune rostite în 
popor: Cine se scuză se 
acuză și Nimic pe lume nu 
este întâmplător.

măcelarului (co. SUA 1991) 20.30^ 
Poză la minut (s) 20.50 Real TV 
21.00 Karaoke Show 22.00 Show-ul 
de noapte____________________

HBG>
10.00 Oțel albastru (dramă SUA 

1990) 11.45 Campionul (co. 
romantică SUA 1996) 14.00 
Misiunea (thriller SUA 1997) 16.00 
întruparea diavolului (thriller SUA 
1998) 17.30 Comedia răzbunării (co. 
SUA 1998) 19.00 Zâna Măseluță 
(co. SUA 1997) 20.30 Voință de 
fier (dramă SUA 1994) 22.15 Star 
Trek: Generații (sf. SUA 1994) 1.15 
Zborul spre casă (dramă SUA 
1996)

PRO TV - DEVA
06.40-07.00 Program comer

cial PRO TV Deva 07.00 -10.00 
“Bună dimineața, PRO TV e al 
tăul” (coproducție cu stațiile 
locale) 10.00-10.45 Program 
comercial PRO TV Deva 17.30- 
18.00 Știrile PRO TV Deva 
(coproducție) 22.15-22.30 Știri 
PRO TV Deva 23.30-00.30 Talk 
show - “Ghici cine bate la 
ușă?” 00.30-00.45 “Vorbiți 
aicil” (reluare)

Redacția nu-și asumă 
modificările ulterioare inter
venite în programele 
□osturilor TV.
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CRONICA ETAPEI
• Studenții craioveni au remizat cu 

ambițioasa echipă reșițeană. «După un 
start ezitant, bistrițenii au revenit spec
taculos și au realizat scorul etapei. «Oțelul 
n-a mai reușit evoluția senzațională din 
jocul cu Extensiv și s-a impus greu în fața 
altei nou promovate. «La Pitești, în urma 
unui joc pe viață șl pe moarte, oaspeții au 
pierdut din nou în final de meci. «Partida 
cu FC Național a fost pentru nemțeni mai 
grea decât cea cu Juventus, dar Ceahlăul 
și-a adjudecat victoria. «Victorie logică și 
perfect meritată a fostei trupe a lui 
Halagian în fața vecinilor din Onești. «La 
Astra Ploiești o contribuție importantă în 
obținerea victoriei au avut ex-hunedorenii 
Ciorea (omul meciului și autor al unui gol) 
și Petroiesc (autorul unui gol). • Dinamo 
s-a impus greu în final de meci; antre
norul Cornel Dinu punând evoluția necon
vingătoare a elevilor săi pe seama căldurii. 
(C.M.)

Prin iocu! său laborios, tehnic, angaiant 

Rapidul a surclasat Steaua 
întotdeauna, indiferent de locul ocupat de 

cele două formații în clasament, de forma spor
tivă a fotbaliștilor, întâlnirea dintre Steaua și 
Rapid este .și poate va mai fi derby-ul etapei. 
Așa a fost și meciul dintre cele două echipe 
bucureștene din etapa a IV-a, de sâmbătă 
seara. Conjunctura a fost una deosebită: am
bele formații trec printr-o pasă neagră, Steaua 
a început foarte slab noul campionat, din 
echipă au lipsit câțiva jucători de bază, fiind 
accidentați, iar de la Rapid au plecat peste 
hotare 3 jucători valoroși Nanu, Ganea și Șumu- 
dică, și a obținut doar trei egaluri în campionat 
și a avut o slabă comportare în preliminariile 
Ligii Campionilor, fiind nevoită să părăsească 
competiția după înfrângerea în fața unei echipe 
slab cotate în fotbalul european. Ei bine, Rapidul 
în întregul său (conducere și echipă) și-a dorit 
foarte mult o victorie în Ghencea care să-i 
scoată pe giuleșteni din pasa neagră pe care o 
traversează de aproape o lună. în declarațiile lor 
înaintea acestei importante partide, rapidiștii 
spuneau că se vor dărui pentru victorie, că vor 
risca totul pentru a cuceri cele trei puncte puse 
în joc. Și, într-adevăr, în acest joc Rapidul și-a 
dovedit forța sa ofensivă, cucerind în final o 
victorie la flouă goluri diferență, de o manieră 
categorică. Deși steliștii au deschis primii scorul 
în min. 32, când Luțu și-a demonstrat clasa, 
lăsându-l fără replică pe Lobonț, rapidiștii au 
reușit un final incandescent egalând prin 
Sergiu Radu în min. 72, luând conducerea după 
transformarea unei lovituri de la 11 m de către 
leneși în urma unui henț comis de Duro ca un 
începător - și apoi majorând scoruHa3-1 prin 
Barbu.

Echipa Rapid, antrenorul Lucescu merită 
felicitări pentru jocul impecabil practicat și suntem 
convinși că Rapid va reveni în prim-planul cam
pionatului 1999-2000. în tabăra Stelei predomină o 
stare de spirit pesimistă, balonul de oxigen după 
victoria la limită de la Brașov s-a spart repede și 
suporterii din Ghencea acuză politica neinspirată 
a conducerii clubului de întărire a lotului cu 
VALORI nu cu necunoscuți ce n-au ce căuta în 
echipa Steaua. Se va da alarma, vor avea loc 
schimbări la clubul militar? Să vedem.

DIVIZIA 82
Noroc cu Mitrică

CORVINUL - 
GAZ METAN 1-0

Orice întâlnire cu Gaz Metan din Mediaș 
este grea, indiferent că se joacă acasă sau în 
deplasare. După frumoasa și meritata victorie a 
hunedorenilor la Arad, din prima etapă, în oraș 
se manifesta foarte mult optimism privind evo
luția Corvinului în partida de sâmbătă. Condu
cerea clubului, antrenorul principal Victor 
Roșca-au insistat în pregătirea acestui meci ca 
fiecare jucător să manifeste seriozitate la 
antrenamente, fiindcă medieșenii au o echipă 
omogenă, competitivă, puternică. Cunoscându- 
și bine adversarii, antrenorul Corvinului a adop
tat o tactică adecvată, luându-și măsuri supli
mentare de a nu primi în primul rând gol, fiind 
convins că până la urmă tripleta Mitrică, Șandor, 
Pavel va perfora poarta oaspeților.

De la începutul partidei o parte a ziariștilor 
de la masa presei și-au arătat surprinderea că 
hunedorenii joacă cu 5 fundași (Rus, Haidiner, 
Marincău, Andone și Gheară libero), ca în 
deplasare! Dar, treptat, pe măsură ce trecea 
timpul, unii s-au convins de precauția conducerii 
tehnice: oaspeții bine așezați în teren atacau 
mereu, ca pe propriul teren, aflându-se mereu 
în ofensivă. Așa se face că cei care au orga
nizat mai multe acțiuni la poarta adversă, unele 
care au pus la mari pericole buturile apărate de 
Clep - cum au fost cele din minutele 10, 14 și 
21, când Callo, Boaru și Vitan au fost aproape 
de gol. în acest răstimp, hunedorenii au contra
atacat și ei de câte ori au putut, dar fără să-și 
creeze ocazii bune de a putea înscrie. Fiindcă, 
spre deosebire de meciul cu UTA, mijlocașii, 
îndeosebi Andrei (nerefăcut) și Mocioi (aflat 
într-o zi mai slabă) n-au mai pus în valoare pe 
Mitrică, Șandor și Pavel. Așa se face că hune
dorenii obțin primul corner abia în min.23. în min. 
27 o fază fierbinte la poarta oaspeților - Mitrică 
a centrat de pe dreapta și Haidiner reia peri
culos, înflăcărează pe suporterii din tribună, 
galeria (de nota 10) susținându-și necontenit 
favoriții. în min. 29, cel mai experimentat jucător 
al Corvinului, “tunarul" echipei - Mitrică - trece de 
Ștefan în careu, îi iese în întâmpinare și portarul 
Filip și acesta îi întrerupe cursa prin fault. 
Lovitura de la 11 m este transformată impecabil 
de același Mitrică. După acest gol, jocul gazdelor 
arată mai bine și în min. 32 și 43 ne-am notat 2 
ocazii bune de a înscrie.

în repriza a ll-a, hunedorenii și-au apărat 
golul înscris în prima parte a meciului, oaspeții 
au pus în câteva rânduri în pericol poarta lui 
Clep, dar n-au reușit golul mult dorit.

A arbitrat la centru T. Baroiari (Ploiești).
CORVINUL: Clep, Rus (89 Schiau), Haidi

ner, Marincău, Gheară, Andone, Mocioi, Andrei 
(56 Sfârc), Mitrică, Șandor, Pavel (77 Babarți).

Sabin CERBU

.r
O partidă dominată de gazde 

Cetate Deva - 
Minerul Lupeni

2-0
Cu toate că devenii au călcat cu dreptul în 

noul campionat, cu speranța revenirii în eșalonul 
secund al fotbalului, învingând cu 4-2 în depla
sare la Caransebeș, la prima lor întâlnire cu 
suporterii lor, n-au fost prezenți decât vreo 500- 
600 de spectatori ce au trebuit să înfrunte o 
căldură sufocantă. Poate evoluția din ce în ce 
mai bună a echipei și de ce nu locul fruntaș în 
clasament să readucă publicul pe stadion.

Așa cum era de așteptat, devenii s-au insta
lat, din primele minute ale meciului, la cârma jocului, 
inițiind cu predilecție pe stânga dese incursiuni 
spre careul advers, unde, Eșanu, Gigi Ștefan, 
Chira și Naniu au creat derută în rândurile oas
peților. în min. 18, Naniu s-a aflat într-o bună 
situație de a deschide scorul, dar 
a reluat peste bară. Gazdele in
sistă în continuare în atacuri rapide 
spre poarta lui Ardelean și în mi
nutul 24 înscriu primul gol al partidei. Atunci, Luca 
(aflat într-o bună dispoziție de joc) deschide 
excelent pe Popa cu o minge "la întâlnire" și 
acesta, din interiorul careului - lateral dreapta -, 
șutează puternic, fără nici o speranță pentru 
portar 1-0. Și înaintea deschiderii scorului și după 
gol, oaspeții au încercat și ei să se apropie de 
poarta lui Cibotaru, dar acțiunile întreprinse de 
Dosan, Ișfan, Pavlovschi și Ov. Brănețiu au fost 
stopate de apărătorii deveni. în schimb acțiunile 
ofensive ale gazdelor sunt dese, periculoase, dar 
nefinalizate: în min. 30 Eșanu se înscrie într-o 
cursă spectaculoasă pe dreapta, centrează ca la 
carte în fața careului mic și aici, liber, Naniu nu reia 
dintr-o bucată și 2 apărători adverși se opun 
șutului! în min. 32 Luca trimite mingea peste bară și 
tot el, în minutul 44, execută bine o lovitură liberă 
de la 16 m, dar balonul lovește bara!

Partea a doua a jocului este și mai animată, 
gazdele dorind mult să-și mărească avantajul 
firav de pe tabela de marcaj. Oaspeții, bine 
așezați în teren de antrenorul Dumitru Marcu, au 
opus o dârză rezistență, iar atunci când au reușit 
breșe, gazdele au ratat, uneori, copilărește. 
După o mare ratare a oaspeților în minutul 67, 
când Ișfan putea să egaleze, gazdele stabilesc 
scorul final în minutul 76 când Eșanu a șutat din 
apropiere, Ardeleanu n-a putut reține și Popa, pe 
fază, a împins balonul în poartă 2-0.

A arbitrat la centru Alex Deaconu 
(București).

CETATE: Cibotaru, Bordean, Tănasă, 
Răducănescu, Chira, Popa, Luca, Gigi Ștefan 
(82 Dobrescu), Szidorak (48 Chiliman), 
Eșanu, Naniu (71 D. Gabriel).

MINERUL: Ardelean, Chișcă, Sedecaru, 
Acs, Dobra, Bogdan, Garda, Ișfan (80 Nițu), 
Ov. Brănețiu (77 Păune), Dosan (58 C. 
Brănețiu), Pavlovschi.

S. CERBU
\>
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Experiența șt-a spus cuvantm

Aurul Brad -
Universitatea Arad 

2-0
După debutul reușit (0-0) pe terenul nou 

promovatei Parângul Lonea, duminică în cadrul 
etapei a ll-a Aurul Brad a primit pe teren propriu 
replica unei alte echipe nou promovate, anume 
Universitatea Arad. Oaspeții, o echipă foarte 
tânără, tehnică și cu interesante veleități teh- 
nico-tactice, au dat o replică destul de bună. 
Dar experiența competițională superioară a 
elevilor lui Virgil Stoica și-a spus cuvântul, 
brădenii reușind să se impună chiar mai clar 
decât o arată scorul. Totuși, per ansamblu, 
jocul nu a fost unul prea spectaculos, căldura 
și unele minusuri la capitolul pregătire fizică și 
relații de joc punându-și amprenta pe evoluția 
ambelor echipe.

Partida a început în nota de dominare a 
gazdelor, partitura tactică a echipei brădene 

permițându-i să controleze mai 
bine spațiul de joc. Minerii au 
avut câteva acțiuni bine con
struite, păcătuind însă prin fap

tul că au vrut să ajungă cu mingea până-n 
poartă, astfel că Lazăr (min. 4,17 și 35), Stoica 
(min. 19), Achim (min. 38), Filipaș (min. 21) și 
Văcaru (min. 38) n-au reușit să-l învingă pe 
portarul arădean. Totuși, în minutul 44, în urma 
unui asediu prelungit asupra careului arădean, 
Gomoi și-a asumat responsabilitatea șutului și 
cu o torpilă din colțul careului de 16 m a reușit 
deschiderea scorului: 1-0. De notat că în prima 
repriză studenții au avut câteva ieșiri pericu
loase pe contraatac prin Corinda (min. 27) și 
Folea (min. 41), dar n-au reușit să puncteze.

Indicațiile tactice date la pauză de Virgil 
Stoica s-au dovedit folositoare astfel că în 
repriza secundă dominarea Aurului s-a in
tensificat. în minutul 48 Vereș a lobat peste 
portar, dar mingea a căzut pe transversală, iar 
un minut mai târziu șutul din careu al lui Lazăr a 
lovit bara din dreapta porții lui Rusu. Apoi, în 
minutul 52 Gomoi l-a găsit bine în centru pe 
Lazăr care a pivotat și a șutat plasat la colțul 
lung majorând diferența: 2-0. Oaspeții au re
plicat prin fundașul de bandă Aldea (min. 60), 
dar acesta venit din linia a ll-a n-a mai avut 
forța să finalizeze. Ultimele minute au aparținut 
tot brădenilor, în minutul 79 Lupea țintind la 
rându-i bara, iar în minutul 89 Șerban reluând 
puternic cu capul în urma unui corner executat 
de Lazăr.

Bun arbitrajul brigăzii târg - mureșene 
formate din loan Teodoru - la centru și V. Suciu 
și I. Lazăr - asistenți.

AURUL: Sandu - Gomoi, Filipaș, Neagu, 
Stoica, Frandeș- Văcaru, Vereș (80 Petrișor), 
Achim (79 Lupea) - Mihăilă (63 Șerban), 
Lazăr.

UNIV. ARAD: Rusu - Aldea, Iftimie, Apetria 
(73 Leucean), Sziler - Crișan, Corinda (73 
Georgiu), lanc, Blăniță - Folea (63 Oprean), 
Diaconu.

Ciprian MARINUȚ

--------------------_ -------------------------s

DIVIZIA A
Rezultatele etapei a IV-a: Gloria Bistrița - 

Petrolul PI. 4-0; Univ. Craiova - CSM Reșița'2-2; 
Dinamo - Extensiv Craiova 3-0; Oțelul Gl. - Rocar 
Buc. 2-1; Steaua - Rapid 1-3; FC Argeș - FC 
Brașov 1-0; Ceahlăul - FC Național 3-2; FCM Bacău 
- FC Onești 3-0; Astra Ploiești - Farul C-ța 3-2.

CLASAMENTUL

Onești - Ceahlăul; Farul - FCM Bacău; Petrolul - 
Extensiv; Rocar - Gl. Bistrița; FC Brașov - Oțelul 
Gl.; Rapid - FC Argeș; Univ. Craiova - Dinamo;

^CSM Reșița - Astra PI.

1. DINAMO 4 4 0 0 16-0 12
2. Oțelul 4 3 0 1 14-7 9
3. FC Argeș 4 3 0 1 5-2 9
4. FCM Bacău 4 1 3 0 6-3 6
5. Petrolul 4 2 0 2 7-7 6
6. Gl. Bistrița 4 2 0 2 8-9 6
7. FC Onești 4 2 0 2 3-5 6
8. Ceahlăul 2 2 0 0 5-3 6
9. Steaua 4 2 0 2 6-10 6
10. Rapid 3 1 2 0 4-2 5
11. FC Național 3 1 1 1 5-5 4
12. Astra PI. 3 1 1 1 4-4 4
13. U. Craiova 4 1 1 2 3-5 4
14. Farul C-ța 4 1 1 2 5-6 4
15. Extensiv Cv. 4 1 0 3 5-14 3
16. CSM Reșița 4 0 2 2 4-11 2
17. FC Brașov 4 0 1 3 3-6 1
18. Rocar 3 0 0 3 2-6 0

Etapa viitoare: FC Național - Steaua; FC Etapa viitoare: FC Drobeta - Poli Timiș.; 
Electro - FC Bihor; ASA Tg. M. - “U" Cluj; Min. 
Motru - Corvinul; Gaz M. - UTA; FI. Vâlcea - Inter; 
Chimica - Jiul; UM Timișoara - ARO; Apulum -

■ f; DIVIZIA co

Rezultatele etape a II -a: „U” Cluj
Electro Craiova 2-4; Apulum A.l . - ASA Tg.
Mureș 2-0; Olimpia S.M. - UTA 0-1; Corvinul -
Gaz Metan 1-0; Jiul Petroșani Flacăra Vâlcea
1-0; Inter Sibiu - Minerul Motru 2-0; ARO C-lung
- Chimica Târnăveni 3-0; Poli Timișoara - UM
Timișoara 2-2; FC Bihor - FC Drobeta 2-0.

CLASAMENTUL
1. EL. CRAIOVA 2 2 0 0 8-4 6
2. ARO C-lung 2 2 0 0 4-0 6
3. Corvinul 2 2 0 0 3-1 6
4. UM Timiș. 2 1 1 0 5-4 4
5-7. Drobeta 2 1 0 1 3-2 3

Min. Motru 2 1 0 1 3-2 3
Inter Sibiu 2 1 0 1 3-2 3

8. Apulum 2 1 0 1 4-4 3
9. FC Bihor 2 1 0 1 3-3 3
10. Gaz Metan 2 1 0 1 2-2 3
11. UT Arad 2 1 0 1 2-2 3
12. Jiul Petroșani 2 1 0 1 1-3 3
13. Poli Timișoara 2 0 2 0 4-4 2
14. Olimpia S.M. 2 0 1 1 1-2 1
15. ASA Tg. Mureș 2 0 1 1 1-3 1
16. Chimica T. 2 0 1 1 2-5 1
17. Flacăra R.V. 2 0 0 2 0-2 0
18. “U” Cluj 2 0 0 2 2-7 0

2 > L & DIVIZIA C4
Rezultatele etapei a ll-a: " U" West Pe-

trom Arad - Telecom Arad 3-0; CFR Timișoara -
Min. Uricani 2-0; Metal. Cugir - Inter Petrila (fost
Parângul Lonea) 1-0 Aurul Brad - Univ. Arad 2-
0; Gi. Reșița - Minaur Zlatna 1-0; Inter Arad -
Telecom Timișoara 2-2; Min. Certej - Caromet
Caransebeș 5-0; Cetate Deva - Min. Lupeni 2-0;
Electrica Tim. - Cuprom Abrud 6-1

CLASAMENTUL
1. CETATE DEVA 2 2 0 0 6-2 6
2. Electrica Timiș 2 1 1 0 7-2 4
3. Aurul Brad 2 1 1 0 2-0 4
4. Telecom Timiș 2 1 1 0 3-2 4
5. Minaur Zlatna 2 1 0 1 5-2 3
6. Minerul Certej 2 1 0 1 6-5 3
7-8. West P. Arad 2 1 0 1 3-2 3

Min. Uricani 2 1 0 1 3-2 3
9. CFR Timișoara 2 1 0 1 3-3 3
10. Gloria Reșița 2 1 0 1 1-1 3
11. Telecom Arad 2 1 0 1 3-4 3
12. Univ. Arad 2 1 0 1 2-3 3
13. Metalurg. Cugir 2 10 1 1-3 3
14. Cuprom Abr. 2 1 0 1 3-6 3
15. Inter Arad 2 0 1 1 3-4 1
16. Inter Petrila 2 0 1 1 0-1 1
17. Min. Lupeni 2 0 1 1 1-3 1
18. Caromet Carans.2 0 0 2 2-9 0

Etapa viitoare Cuprom Abrud - Cetate
Deva; Telecom Arad - Electrica Timiș; Min.
Uricani - West Arad; Telecom Aurul Brad;
Univ. Goldiș Arad - nter Petrila; Minaur - Inter
Arad; Caromet - Gl. Reșița, Min. Lupeni - Min.

L Certej; CFR Timiș. - Metalurg. Cugir.

DIVIZIA
Rezultatele etapei: Min. Bărbăteni - CFR 

Marmosim Simeria 0-4; Min. Poiana Ruscă - 
Constr. Hunedoara 2-1; Retezatul Hațeg - Dacia 
Orăștie 3-1; Victoria Dobra - Min. Aninoasa 5-0; 
Univ. Petroșani - Casino Ilia 2-1; CIF Aliman Brad 
- Victoria Călan 1-1; FC Paroșeni - Vulcan - Met. 
Crișcior 3-2.

CLASAMENTUL
1. VICT. DOBRA 1 1 0 0 5-0 3
2. Marm. Simeria 1 1 0 0 4-0 3
3. Retezatul 1 1 0 0 3-1 3
4. “U” Petroșani 1 1 0 0 2-1 3
5. Poiana Ruscă 1 1 0 0 2-1 3
6. Paroșeni-Vulc. 1 1 0 0 3-2 3
7. Vict. Călan 1 0 1 0 1-1 1
8. CIF Aliman 1 0 1 0 1-1 1
9. Met. Crișcior 1 0 0 1 2-3 0
10. Constr. Hd. 1 0 0 1 1-2 0
11. Casino Ilia 1 0 0 1 1-2 0
12. Dacia Orăștie 1 0 0 1 1-3 0
13. Min. Bărbăteni 1 0 0 1 0-4 0
14. M. Aninoasa 1 0 0 1 0-5 0

Etapa viitoare: Constructorul Hd. - Min. 
Bărbăteni; Dacia Orăștie - Min. Poiana Ruscă; 
Min. Aninoasa - Retez. Hațeg; Casino Ilia - 
Victoria Dobra; Victoria Călan - Univ. Petroșani; 
Met. Crișcior - CIF Aliman Brad; CFR Marmosim - 
FC Paroșeni - Vulcan.
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Amenzi în valoare de peste 
1,2 miliarde de lei

în perioada trecută din 

acest an, în activitatea Gărzii 
Financiare Hunedoara, prin
cipalul obiectiv l-a constituit 
urmărireaTbspectării preve
derilor Legii nr. 12/ 1990 
privind protecția consuma
torilor, precum și a Legii 87/ 
1994 cu privire la prevenirea 
și combaterea evaziunii 
fiscale.

Referitor la primul obiec
tiv, acțiunile comisarilor au 
cuprins în sfera controlului 
societăți comerciale, asociații 
familiale și persoane fizice 
autorizate, indiferent de 
forma de organizare și titlul 
dreptului de proprietate, 
precum și reprezentanțele 
societăților comerciale și 
organizațiile economice 
străine.

Activitatea de protecție 
a consumatorului s-a derulat 
în special pe respectarea 
normelor de comerț, a exis
tenței și autenticității docu
mentelor, vânzarea ambu
lantă a mărfurilor în alte locuri 
decât cele autorizate de 
primării și prefecturi. Nu s-au 
scăpat din vedere apoi expu
nerea spre vânzare sau vân
zarea de mărfuri ori alte 
produse fără specificarea 
termenului de valabilitate, 
sau cu termenul expirat, efec
tuarea de acte ori fapte de 
comerț cu bunuri a căror 

i proveniență nu poate fi do

• Rectificarea 
actelor de stare 
civilă_____________

Tudor Agache - 
Petroșani

în situația relatată în scri
soare se poate face rectifi
carea actului de stare civilă și 
a mențiunilor înscrise pe 
acesta, dar numai pe baza unei 
hotărâri judecătorești definitive 
și irevocabile. Așadar, vă puteți 
adresa judecătoriei în a cărei 
rază teritorială aveți domiciliul, 
iar instanța va soluționa cere
rea dv., pe baza cercetărilor 
efectuate de poliție și a con
cluziilor procurorului. 

vedită. S-a urmărit, de ase
menea, cumpărarea de mărfuri 
și produse în scop de revânzare 
de la unități de desfacere cu 
amănuntul, alimentație pu
blică, cantine, unități de turism 
și alte unități similare. Comisarii 
au mai avut în atenție vânzarea 
cu lipsă la cântar sau măsu
rătoare, falsificarea ori substi
tuirea de-mărfuri, precum și 
expunerea spre vânzare sau 
vânzarea de asemenea bunuri, 
cunoscând că sunt falsificate 
ori substituite.

în funcție de constatări și 

limita competențelor legal 
aprobate, pentru protecția 
consumatorilor și beneficiarii 
de servicii, obiectivele de con
trol vor fi lărgite și apro
fundate. Mai trebuie spus în 
acest context că, în cadrul 
acțiunilor desfășurate, potrivit 
specificului acestora, s-a cola
borat strâns cu poliția.

Iată și o seamă de elemente 
concrete legate de activitatea 
comisarilor în perioada amin
tită.

Au fost controlați 1.221 de 
agenți economici din județ. La 
nu mai puțin de 859 dintre aceștia 
s-au constatat abateri, aplicându- 
se același număr de amenzi. 
Valoarea totală a amenzilor 
aplicate a fost de 1.292.932.000 
de lei. In același timp, valoarea 
mărfurilor confiscate s-a ridicat 
la 214.598.000 lei. Numărul 
acțiunilor organizate în comun 

cu alte organe a fost de 152, iar 
spre soluționarea unor instituții 
au fost trimise 36 de sesizări.

Câteva cazuri constatate 
de comisari ai Gărzii Finan
ciare Hunedoara

în Piața din Brad, SC 

“Vulturul” SRL Baia de Criș 
avea expuse spre vânzare di
verse mărfuri pentru care nu 
s-au putut prezenta acte le
gale de proveniență. Firma a 
fost amendată cu 600.000 de 
lei, iar mărfurile, în valoare de 
2.000.000 lei, au fost confis
cate.

Și acum câteva exemple 
din Piața “Dacia” Deva. Aici, 
Cornelia Gavril a fost surprinsă 
vânzând mărfuri aduse din 
Ungaria, fără a dispune însă de 
autorizația necesară pentru 
desfășurarea unei astfel de 
activități. A primit o amendă 
de 300.000 de lei și i s-au 
confiscat mărfuri valorând 
2.372.000 de lei. în schimb, 

Pavalue Prohasca și Violeta Fer 
comercializau aici mărfuri fără 
documente de proveniență. 
Au fost amendați, iar produsele 
au fost confiscate. Și în Piața 
centrală Deva s-au constatat 
abateri. Bunăoară, Elena Miron 
a efectuat activitate de comerț 
cu produse alimentare și nea
limentare pentru care nu a 
putut dovedi cu acte pro
veniența acestora. Valoarea 
mărfurilor confiscate s-a ridicat 
la 6.483.100 de lei!

Prea multi r 

morți pe raza 
județului!
Nu există zi în care să 

nu intrăm în posesia unor 
știri care ne fac cunoscut 
că în diferite colțuri ale 
județului unii oameni s-au 
sfârșit din viață. Motivele 
sunt extrem de diverse iar 
unele dintre cauze absur
de. lată și câteva aseme
nea nedorite evenimente 
petrecute în ultima vreme.

Au murit 
cuprinși de 

flăcări
într-o seară, în jurul orei 19, 

pe raza orașului Vulcan s-a 
iscat o furtună.

în urma unor descărcări 
electrice, la imobilul nr. 34 de 
pe strada Muntelui a izbucnit 
un incendiu. Sanda Ramona 
Maier, de 23 de ani, a încercat 
să-și salveze fiul aflat într-o 
cameră a imobilului. A murit 
împreună cu fiul ei. Adrian 
Ionică Maier avea 6 luni.

Victor s-a 
spânzurat

Pentru luarea măsurilor le
gale, poliția a efectuat cercetări 
privindu-l pe Victor Botan, un 
pensionar de 62 de ani din 
Lupeni.

Acesta a fost găsit spân
zurat în baia apartamentului în 
care locuia.

Cadavrul din lac
Tot la Lupeni, în apa lacului 

cțin cartierul "Ștefan", a fost 
găsit un cadavru.

în urma cercetărilor efec
tuate s-a stabilit că este vorba 
de Lucian Marian Băjinaru, de 
20 de ani, fără nici o ocupație. 
Lucian s-a înecat în timp ce 
făcea baie.

A decedat pe loc
Era cu puțin trecut de ora 

amiezii când, într-o recentă zi, 
un pensionar de 58 de ani de 
pe Bulevardul luliu Maniu din 
Deva, a căzut accidental de la 
nivelul IV al blocului în care 
locuia singur. Se numește 
Vasile Diac și a murit pe loc.

Din cercetări s-a stabilit că 
suferea de tulburări de echi
libru, în urma unui accident pe 
care l-a avut cu mai mulți ani în 
urmă.

Pagină realizată de 
Valentin NEAGU

Tentativă de omor
Era în jurul orei 22.30, când, 

în zona Complexului comercial 
"Parângul” din Petroșani, Virgil 
Zoltan, 42 de ani, din localitate, 
a aplicat o lovitură de cuțit în 
zona inimii lui Filimon Natanga, 
38 de ani, muncitor la E.M. 
Aninoasa.

Pe fondul exagerat de 
alcool, între -cei doi s-a ivit o 
altercație. Natanga a fost inter
nat de urgență la Spitalul Mu
nicipal Petroșani, iar Zoltan este 
cercetat în stare de arest pentru 
tentativă de omor.

Carabine militare 
în acoperișul casei

Poliția orașului Simeria a fost 
sesizată recent de Eugen Oglan, 
de 26 de ani, din Uroi despre un 
fapt mai puțin obișnuit.

într-o zi, în timp ce efectua 
unele reparații la acoperișul 
casei, socrul său, Gheorghe 
Bădică, a descoperit două 
carabine militare, tip vechi, ale 
căror mecanisme erau afectate 
de rugină.

S-a stabilit că proprietarul a 
cumpărat casa în urmă cu mai 
mulți ani, de la o persoană care 
în prezent este stabilită în 
Ungaria.

Violul din 
container

într-o seară, în timp ce se 
afla cu vitele pe o pășune din 
apropierea municipiului Hune
doara, D.A, o minoră de 10 ani, a 
fost acostată de trei indivizi 
care, prin violență, au încercat 
să întrețină cu ea raporturi 
sexuale.

în cursul nopții, împreună cu 
fata s-au deplasat la Stația CFR

Crimă !a Hunedoara

l ini fii-a ucbi tatăl
9

De puțină vreme, Poliția 
municipiului Hunedoara a fost 
sesizată că pe strada Indepen
denței, bl. 29, ap. 18 din localitate 
se află decedat Anton Teu, om 
în vârstă de 51 de ani. Cel care 
a anunțat poliția a fost fiul său, 
Marius Anton Teu, în vârstă de 
18 ani. Echipa operativă care s- 
a deplasat la fața loculura luat 
măsuri de ridicare a cadavrului 
în vederea autopsierii, a sigilării 
și asigurării pazei locului. Toate 
acestea, pentru că acest caz a 
fost semnalat în jurul orei 23,30, 
în apartament nu funcționa 
iluminatul electric, cercetările 
urmând a se face a doua zi la 
lumină naturală. Din primele 

Hunedoara, iar dimineața au 
călătorit cu trenul la Deva. Aici, 
în zona stației CFR, au introdus- 
o într-un container, iar după ce 
i-au aplicat mai multe lovituri au 
violat-o.

Au fost întreprinse activități 
operative și de cercetare, fiind 
depistat unul dintre autori. El se 
numește Daniel Florin Kolompar, 
are 11 ani (?!) și este în aban
don școlar.

Se întreprind măsuri de 
urmărire și de prindere pentru 
ceilalți doi violatori. Ei se numesc 
Nicolae Mihai Luca, tot de 11 ani 
și Vasile Mihalcea, 12 ani. Ambii 
sunt din Hunedoara și au aban
donat școala.

Două spargeri - 
14.000.000 de lei 

prejudiciu
Polițiștii din Vulcan cer

cetează un grup de trei indivizi 
care, într-o noapte, au pătruns 
prin efracție în incinta a două 
societăți comerciale din loca
litate, de unde au furat bunuri în 
valoare de 14.000.000 de lei. 
Este vorba de Alin Cojocaru, un 
recidivist de 31 de ani, Alin 
Octavian Rusu, 19 ani și C.D., 
minor de 17 ani. Toți din Vulcan.

... A urmat violul
Când o domnișoară de 19 

ani este invitată la ora trei din 
noapte pentru a merge la dis
cotecă ar trebui să-i dea ceva 
de gândit. Acest lucru nu s-a 
petrecut și în cazul lui M C.M. din 
Teliucu Inferior. Spunem acest 
lucru, întrucât ea a fost invitată 
la acea oră, într-o zi de sâmbătă, 
de Dorin Toma, din localitate. 
Spre discotecă au pornit cu 
autoturismul, dar nu au mai 
ajuns. Aflați în afara localității, 
folosind amenințarea și forța 
fizică - Dorin și-a violat invitata, 
după care a dispărut.

declarații ale fiului a reieșit faptul 
că tatăl său consuma frecvent 
băuturi alcoolice...

După efectuarea necropsiei 
cadavrului însă, medicul legist a 
concluzionat că decesul a 
survenit în urma unei asfixii 
mecanice prin compresie tora
cică și a regiunii cervicale.

Cercetările efectuate ulte
rior au relevat o mare surpriză!

Anton Teu a fost bătut cu 
pumnii și picioarele și strâns de 
gât de către fiul său Marius 
Anton Teu. Agresiunile au 
provocat leziuni care au dus la 
deces.

Totul s-a petrecut pe fondul 
consumului de alcool.

Un document de maximă importanță

Codul deontologic al avocatului (I)
Prin amabilitatea dlui Ștefan 

Eremia, decanul Baroului de 
Avocați al județului Hunedoara, 
am putut consulta un document 
considerat de maximă importanță 
pentru munca avocaților. Ne 
referim la "Codul deontologic al 
avocatului român". El se află în 
fază de proiect, dar în scurt timp 
va fi adoptat.

încă de la început în Cod se 
precizează că principiul sepa
rației puterilor și buna funcțio
nare a justiției într-un stat demo
cratic presupune atât inde
pendența magistraților, cât și a 
avocaților. Independența avo
caților este condiționată de 
recunoașterea rolului indis
pensabil al acestora în în
făptuirea actului de justiție și, 
în general, în apărarea drep
turilor și libertăților cetățenești 
în orice circumstanțe.

într-un asemenea context, 
activitatea sa nu poate fi motivată 
decât de interesul clientului, privit 
în limitele legii și ale regulilor 
deontologice. Avocatul trebuie să 
evite și să înlăture, prin orice 
mijloace legale, ceea ce con
stituie atingeri ale independenței 
sale. Potrivit Codului, acestea 
sunt: existența unui interes 
propriu ori al persoanelor apro
piate lui în cauza ce i-a fost 
încredințată; prestarea activității 
avocațiale în scopul de a se face 
plăcut clientului, magistraților sau 
publicului; prestarea aceleiași 
activități din simplă complezență; 
orice presiuni în scopul neres- 
pectării secretului profesional.

La secțiunea "încredere și 
integritate morală" se spune că 
relațiile care se stabilesc între 
avocat și cei cu care intră în 
raporturi, în cursul și în interesul 

exercitării profesiei, trebuie să se 
întemeieze pe cinste și sin
ceritate. Aceste virtuți tradițio
nale constituie pentru avocat 
obligații profesionale.

Secretul profesional con
stituie, deopotrivă, dreptul și 
datoria primordială, funda
mentală a avocatului, precum 
și o condiție absolut necesară 
exercitării profesiei. Codul 
precizează că încrederea față 
de avocat nu poate exista 
dacă nu este garantată con
fidențialitatea raporturilor pro
fesionale. în același timp, 
avocatul este dator să păs
treze, jn condițiile legii, secretul 
oricărei informații cu caracter 
confidențial, în legătură cu 
cauza care îi este încredințată. 
Ea nu este limitată în timp. De 
remarcat faptul că obligația de 
a păstra secretul profesional 

incumbă și persoanelor cu 
care avocatul cooperează în 
exercitarea profesiei sale. El 
este obligat să le aducă la 
cunoștință acest fapt.

Respectarea regulilor deon
tologice ale fiecărui barou con
stituie o altă secțiune a Codului. 
Se arată că avocatul este obligat 
să se informeze cu privire la 
regulile instituite de un barou, altul 
decât acela din care face parte, 
ori de câte ori activitatea sa 
profesională presupune exis
tența unor raporturi cu un ase
menea barou. El este, totodată, 
dator să respecte aceste reguli, 
chiar dacă ele nu au fost adop
tate de baroul din care face 
parte.

Considerăm că de un inte
res aparte se poate bucura 
secțiunea 1 a celui de-al doilea 
capitol al Codului. Este vorba 

de raporturile avocatului cu 
clienții. La baza acestora este 
mandatul avocațial. El se 
acordă avocatului în cadrul 
unui contract de asistență 
juridică și de reprezentare. Se 
încheie în scris. Avocatul nu 
poate interveni într-o cauză 
decât atunci când a primit un 
mandat. în cadrul mandatului 
primit, avocatul trebuie să 
acționeze cu conștiinciozitate, 
promptitudine și maximă 
diligență.

Legat de mandat, între altele 
mai trebuie subliniat faptul că 
avocatul nu trebuie să accepte 
să i se dea mandat cu privire la o 
cauză dacă știe că nu are 
competența să se ocupe de ea, 
cu excepția cooperării cu un alt 
avocat, care are o asemenea 
competență. De asemenea, dacă 
el cunoaște că nu este în măsură 

să asigure rezolvarea cu promp
titudine a cauzei, ținând seama 
și de celelalte obligații profe
sionale.

în cadrul raporturilor sta
bilite, avocatul este dator să 
comunice prompt clientului său 
evoluția cauzei care i-a fost 
încredințată. El nu poate de
nunța în mod unilateral con
tractul încheiat cu clientul său, 
decât dacă legea îl autorizează 
să o facă. Dacă, deși condițiile 
legii sunt întrunite, clientul se 
opune la retragerea din cauză 
a avocatului, acesta este dator 
să-l informeze pe decanul 
baroului, iar denunțarea con
tractului își va produce 
efectele numai după ce va fi 
aprobată de decan. Hotărârea 
decanului în această materie 
este definitivă. De precizat că 
avocatul care se retrage dintr- 
o cauză trebuie să se asigure 
că fostul său client are timpul 
necesar să angajeze alt 
avocat și nu suferă nici un 
prejudiciu.
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"Comuna noastră este
z

una îmbătrânită”
îmbătrânită. Tinerii au plecat la 
oraș, iar aici au mai rămas doar 
bătrânii și o dată cu ei toate 
problemele. Ocupația de bază 
dintotdeauna a locuitorilor a fost 
agricultura și creșterea animalelor, 
însă acum devine tot mai greu să 
te ocupi cu așa ceva. Problema 
cea mai mare este aceea că nu 
se reușește valorificarea 
produselor, iar atunci când se 
poate face această valorificare, 
banii obținuți sunt mult mai puțini 
decât cei cheltuiți. Prin urmare, 
devine nerentabil să crești animale 
sau să te ocupi de agricultură." 
Deși situată la doar câțiva kilometri 
de municipiul Hunedoara, comuna 
este totuși departe pentru cei care 
trebuie să facă zilnic acest drum. 
Transportul este foarte scump, cel 
mai ieftin bilet de autobuz fiind de 
4700 de lei; locuitonidin satele mai 
îndepărtate plătesc însă aproape 
10.000 de lei pentru o cursă până 
la Hunedoara. Este aproape 
imposibil pentru agricultori să 
meargă la piață să-și valorifice 
produsele, costul transportului 
fiind mult prea mare.

Și instituția primăriei suferă de 
pe urma tranziției, lipsa banilor fiind 
cea mai acută dintre probleme. 
Bugetul este unul de mizerie, care 
nu permite nici măcar 
supraviețuirea instituției. 
Cheltuielile sunt tot mai mari și 
resursele tot mai limitate. Datorită 
austerității bugetare s-a decis 
întreruperea iluminatului public în

u cele nouă sate ale 
sale, comuna Peștișu 

Mic este una dintre cele care ar 
trebui să prezinte o oarecare 
importanță în județul nostru. Din 
păcate nu este așa, sau mai bine 
spus nu mai este așa. 
Dificultățile economice prin care 
trece țara influențează și viața 
locuitorilor de aici. Dacă până nu 
de mult o mare parte dintre ei 
lucrau în municipiul Hunedoara 
la Combinatul Siderurgic, acum 
încet-încet lucrurile se schimbă. 
Tot mai mulți sunt cei care rămân 
în șomaj, fără a avea 
posibilitatea de a-și găsi 
altundeva de lucru. In aceste 
condiții mai rămâne doar o 
șansă: agricultura. Sunt unii 
localnici care au încercat să 
dezvolte diverse activități cu 
specific agricol sau de creștere 
a animalelor, însă lipsa unui 
sprijin din partea statului a făcut 
imposibile aceste încercări. 
Ceea ce merge cu adevărat, un 
lucru de care sunt mândri 
peștișenii, este apicultura. 
Creșterea albinelor a depășit de 
mult stadiul de amatorism pe 
aceste meleaguri, despre unii 
apicultori putându-se spune că 
fac apicultură industrială.

Comuna are, așadar, destule 
probleme, majoritatea de ordin 
social, dar influențate de 
aspectele economice. "Comuna 
noastră - ne mărturisește dl.

\ viceprimar loan Toma - este una

Consilierii sunt in

comună timp de patru luni de zile, 
deși am aflat că această decizie 
a Consiliului local nu este 
respectată de către executiv. O 
investiție importantă demarată în 
comună este introducerea 
gazului metan, lipsa fond urilor de 
la buget conducând însă la 
înghețarea investiției. Deși statul 
român trebuia să suporte 95% 
din totalul cheltuielilor, banii nu 
au fost virați în cont. Cetățenii 
comunei au strâns și ei bani 
pentru a acoperi diferența de 5% 
din costul investiției, însă am 
aflat că nu se știe cu exactitate 
care a fost soarta acestor 
fonduri, locuitorii nemaiprimind 
banii înapoi.

Ca și când nu ar avea 
destule probleme, Peștișu este 
acum scena unui aprig război 
între consilieri și primar, 
ambițiile și interesele ambelor 
părți fiind de natură să afecteze 
și mai mult climatul de 
instabilitate și insecuritate 
socială în comună. Rămâne de 
văzut însă dacă cei care 
conduc vor înțelege în cele din 
urmă că interesul celor care i- 
au ales este cel care primează 
și nu interesele particulare sau 
cele de grup. Chiar și cu fonduri 
puține se pot face unele lucruri 
bune atunci când există 
dorință. Altfel, nici cu multe 
miliarde în cont nu se va putea 
face niciodată nimic.

«

război cu primarul

Deschis la 13 iulie a.c., 
Magazinul 7 din Peștișu Mic a 
produs o reală bucurie în rândul 
oamenilor. Aparținând dlui Cor
nel Cojocaru - patronul firmei 
Camicom - valorifică produse 
de panificație: pâine, biscuiți, 
produse de strictă necesitate: 
uiei, zahăr, făină dar și dulciuri, 
conserve, sucuri, detergenți,

' PÂINEA '
ZILNICA

bere. Acest punct de desfacere 
este instalat în curtea familiei 
Crișan. Dna Florica Crișan, 
fostă salariată a SC Panicor 
Hunedoara - actualmente 
pensionară - este o gazdă 
perfectă, servind cu amabilitate 
toți clienții, zilnic, de dimineața 
până seara. Aprovizionarea se 
face de două ori pe săptămână 
de însuși dl Cornel Cojocaru, 
iar pâinea este asigurată prin 
comandă zilnică. Așadar 
bucuria sătenilor este pe deplin 
justificată: pe de o parte nu mai 
trebuie să meargă la "oraș" (la 
Hunedoara) pentru o bucată de 
pâine, iar pe de altă parte 
prețurile practicate sunt 
convenabile, fapt ce are drept 
consecință creșterea volumului 
vânzărilor. Singurul impediment 
îl constituie iluminatul, asigurat 
momentan de către familia 
Crișan, inconvenient care - cu 
siguranță - se va remedia în cel

<mai_șcurț_ți22£,^^^_^^__>

în acest an

AU FOST PRAOATE TOATE
MAGAZINELE COMUNEII

Până nu de mult 
principalele probleme la care 
erau solicitați să intervină 
lucrătorii Postului de poliție 
din comuna Peștișu Mic erau 
cele legate de legea fondului 
funciar. Au fost multe 
neînțelegeri generate de 
modul de împărțire a 
pământului, destule tulburări 
în posesie și numeroase 
„semințe de scandal” iscate de 
atribuirea proprietății asupra 
pământului la care poliția a 
fost solicitată să intervină.

Dar în ultimul timp, de 
când cu masivele 
disponibilizări de la 
Combinatul Siderurgic din 
Hunedoara, Poliția din 
Peștișu Mic se confruntă și cu 
foarte multe furturi. „In 
fiecare an avem în lucru 10- 
15 dosare de furturi de pe 
câmp. Sunt persoane 
nevoiașe, fără loc de muncă, 
din Hunedoara sau alte orașe, 
care vin la lucru la câmp la 
diverși cetățeni din comună. 
Iar după ce ziua lucrează și 
câștigă bani cinstiți, unii se 
întorc și noaptea și își 
„completează răsplata 
muncii” furând diverse 
produse. In plus, în acest an, 
acești orășeni „de treabă” și-

au extins activitatea, de la 
începutul anului fi până în 
prezent fiind prădate toate 
magazinele alimentare de pe 
raza comunei. La 
magazinul din satul centru 
de comună au fost nu mai 
puțin de patru spargeri, iar 
la cele din Josani, Alntașu 
Mic, Nandru și Cutin câte 
una. în cele din urmă după 
multe eforturi hoții (care 
erau din Ungureni-județul 
Cluj) au fost prinși și 
arestați, iar pagubele de 
peste 10 milioane de lei au 
fost parțial recuperate" — ne 
spunea Ion lovănescu, șeful 
Postului de Poliție al 
comunei Peștișu Mic.

Având în vedere această 
stare infracțională destul de 
dificilă, care eu greu e 
ținută sub control de 
polițiști, Ion lovănescu s-a 
declarat nemulțumit de 
unele decizii ale autorităților 
locale. Astfel șeful postului 
de poliție aprecia că 
“hotărârile Consiliului 
Local de a sista iluminatul 
public și de a desființa 
serviciul de pază comunală 
îngreunează activitatea 
poliției și favorizează 
comiterea infracțiunilor.”

/

Majoritatea locuitorilor 
comunei Peștișu Mic cunosc 
foarte bine războiul care se duce 
de mai multă vreme între 
primarul Florentin Hărău și o 
parte a consilierilor locali. Așa 
după cum ne mărturisește dl. 
consilier Adam Ciologar, 
conflictul a pornit din cauza 
primarului care nu mai ascultă de 
hotărârile Consiliului local, 
sfidându-i atât pe consilieri cât și 
legile țării. “Am crezut cu 
adevărat în el atunci când a fost 
ales, ne mărturisește dl. 
Ciologar, dar pe parcurs s-a 
dovedit a fi exact invers de cum 
îl știam eu. Hotărârile Consiliului 
local le ia în derâdere și nu le 
pune în aplicare. Hotărârile sunt 
modificate de primar după bunul 
său plac și sunt trimise apoi la 
Deva în forma aceea. Vorbește 
și se poartă foarte urât nu doar 
cu consilierii ci și cu angajații 
primăriei. Pe deasupra, vine la 
serviciu doar când vrea el și face 
numai ce vrea el, iar la ședințele 
consiliului de multe ori părăsește 
sala." Spiritul gazetăresc de 
imparțialitate ne-a determinat să 
căutăm încă un consilier local pe 
care să îl chestionăm în legătură 
cu acest conflict. Am discutat, 
așadar, și cu dna consilier Maria 
Mărilă care ne-a confirmat întru 

X.
r 
I 
I 
I 
i 
l 
I 
l 
l 
l 
L

totul spusele dlui Ciologar. 
“Ceea ce spune dl. Ciologar 
este perfect adevărat, ba mai 
mult, dl. primar se pare că a 
făcut ceva afaceri dubioase cu 
banii primăriei, întrucât a venit 
aici nu doar Curtea de Conturi 
ci și Poliția Economică pentru 
a face verificări. Oricum, eu vă 
pot spune că s-au adunat niște 
bani de la oameni pentru 
introducerea gazului metan, 
însâ investiția s-a oprit. în mod 
normal acei bani trebuiau 
restituiți locuitorilor, însă dl. 
primar a spus că pe el nu îl 
interesează, că nu are de unde 
să mai dea banii înapoi.”

Desigur, acuzațiile 
consilierilor sunt extrem de 
grave, dl. viceprimar loan Toma 
recunoscând existența 
conflictului. Din păcate, deși 
am așteptat mai bine de două 
ore - mai precis de la ora 8.15 
până la ora 11.°° - apariția dlui 
primar, el nu a venit la primărie. 
Angajații instituției ne-au 
comunicat că dl. primar trebuie 
să vină peste deal dintr-un alt 
sat, aceasta fiind cauza 
întârzierii. Vom încerca să îl 
contactăm și telefonic pentru a- 
i afla părerea în legătură cu 
această dispută și vom reveni 
cu o nouă relatare.
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Societatea comercială Gi&Co. Impex S.R.L. din Peștișu 
Mic este una nou înființată, capitalul fiind în exclusivitate 
străin. Așa după cum afirmă patronul societății, dna Clara 
Conțin, secția de la Peștiș produce în sistem lohn fețe de 
încălțăminte pe care apoi le exportă în mai multe țări ale 
Europei. Activitatea a început în luna mai, iar principalul 
motiv pentru care firma a decis să deschidă o secție la 
Peștiș a fost existența unor spații nefolosite, spații pentru 
care se plătește o chirie mult mai mică decât cea pe care ar 
fi plătit-o în Hunedoara sau în alt oraș. A fost închiriată o 
veche hală aparținând fostului C.A.P., fiind modernizată și 
adaptată pentru activitatea specifică. Până în acest moment 
aici au fost angajate 30 de femei, majoritatea fiind șomere, 
dar în viitor se dorește extinderea activității și deci și a 
personalului angajat. De altfel, s-a cerut Oficiului de Șomaj 
trimiterea de cusătorese în vederea angajării. “Condițiile 
de muncă pe care noi le oferim sunt bune - spune dna Conțin 
- salariile sunt și ele motivante și în concordanță cu munca 
prestată. încă mai avem nevoie de femei pentru cusătorie 
și suntem dispuși chiar să le calificăm la locul de muncă 
pe cele care nu știu această meserie.”

j
Orice lucru este

rentabil dacă îl faci
cu pasiune

L-am cunoscut. L-am 
admirat. L-am invidiat. Cuvântul 
său de ordine: pasiunea. El 
este Gheorghe Vlaicu din 
Peștiș, unul dintre cei mai mari 
apicultori ai județului. Gheorghe 
Vlaicu s-a ocupat de apicultura 
de mic copil. Primul său stup a 
fost unul primitiv. Dar, curând, 
această îndeletnicire devine o 
adevărată pasiune. Citește, 
studiază foarte mult, ajungând 
să cunoască în profunzime 
viața albinelor. în acest context, 
se înscrie în „Asociația 
apicultorilor’’ - primul cerc de 
acest gen. Deși angajat ca 
fochist la Combinatul Siderurgic 
Hunedoara, reușește practi
carea stupăritului pastoral timp 
de șaisprezece ani. în acest 
scop se deplasează în zonele 

'kCU surse melifere specifice: la
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salcâm (în județul Mehedinți), 
tei (în județul Caransebeș), 
apoi floarea soarelui și 
poliflor. Cu multă grijă, și-a 
construit propria sa stupină, 
care numără actualmente 
două sute de stupi de toate 
tipurile.

Stupar de-o viață, 
Gheorgh&Vlaicu recomandă 
începătorilor să nu facă 
investiții mai mari de 1-2 stupi. 
Cu toate acestea, numărul 
celor care eșuează este 
destul de ridicat. O explicație 
imediată o constituie goana 
după profitul imediat. în 
replică la această mentalitate 
larg răspândită, dl Vlaicu 
afirmă: ,,Orice lucru este 
rentabil dacă ești pasionat”. Și 
a dovedit-o!________________ .
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Contactându-I telefonic pe dl primar Florentin Hărău, am J 

aflat că domnia sa respinge categoric toate acuzațiile care i I 
se aduc, afirmând în schimb că cei vinovați de declanșarea [ 
acestui scandal sunt 8 dintre consilierii locali. Dl Hărău ne- 
a spus că toate problemele au început datorită faptului că 
primăria nu a avut bani pentru plata indemnizațiilor 
consilierilor. Domnia sa a mai afirmat că va trimite redacției 
noastre punctul său de vedere, pertfru a explica pe larg ceea 
ce se întâmplă în comuna Peștișu Mic.

Ultima oră
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Pagină realizată de Andrei NISTOR, Ciprian MARINUȚ, >
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Fie iarnă, fie vară, 
ziarele trebuie duse

Doamna Violeta Curtean este de 25 
de ani factor poștal în comuna Peștișu 
Mic. în viața el a avut și ani mai buni și 
ani mai răi, însă pe măsura trecerii 
timpului îi este tot mai greu. Zilnic dna 
Curtean distribuie, pe lângă banii pentru 
ajutoarele de șomaj și pentru pensii, și 
ziarele, abonații Cuvântului liber fiind cei 
mai numeroși. “Numărul de abonamente 
se menține constant și acum am 30 de 
abonați la ziarul dumneavoastră în cele 
patru sate pe care le deservesc; mai am 
câteva abonamente și la ziarele 
centrale.” Din fericire, este factor poștal 
doar pentru satele Peștișu Mic, Nandru, 
Josani și Valea Nandrului, însă chiar și 
așa să faci zilnic pe jos cei câțiva 
kilometri care despart cele patru sate 
este destul de greu: "Fie vară, fie iarnă, 
ziarele și banii trebuie duși”, 
concluzionează dna Curtean.

Peștișu Mic, însă acum el se 
pregătește să părăsească această 
comună, datorită câștigării 
concursului pentru municipiul 
Hunedoara. In locul dânsului se pare 
că va veni unul din medicii veterinari 
de la Vețel, însă datorită harababurii 
existente în domeniul sanitar- 
veterinar, nimeni nu știe cu exactitate 
dacă respectivul medic se va stabili la 
Peștiș, sau oamenii vor fi nevoiți să îl 
cheme din Vețel ori de câte ori au 
nevoie.

ale cărui ședințe sunt publice; prin 
urmare și cifrele în sine sunt 
publice. Pe de altă parte însă, am 
aflat de la doamna consilier Maria 
Mărilă că doamna Bobora nu a dorit 
să facă publice acele cifre, deoarece 
i-a fost teamă. Se pare că doamna 
contabilă a fost amenințată în trecut 
cu concedierea de mai multe ori de 
către primarul comunei.

Fără telefoane

Uite medicul, nu e 
medicul------------------------------ 4

Domnul Daniel Vâță este de anul 
trecut medic veterinar în comuna

Salariile sunt secrete
Deși am încercat să aflăm de la 

doamna contabilă Maria Bobora care 
sunt datele referitoare la principalele 
cheltuieli în comuna Peștișu Mic, 
dânsa nu a dorit să ne ofere detaliile 
cerute. Am vrut să știm cât se 
cheltuiește lunar pentru salariile 
angajaților primăriei și pentru 
indemnizațiile consilierilor, precum 
și alte asemenea date 
“stânjenitoare”, însă nu am reușit să 
aflăm decât cifre parțiale. Din 
păcate, trebuie spus că aceste cifre 
se votează de către Consiliul local

în comuna Peștișu Mic 
telefoanele sunt cu adevărat o 
raritate. Deși s-au făcut repetate 
cereri pentru introducerea unei 
centrale telefonice performante în 
comună, compania de telefoane nu 
a dat curs doleanțelor locuitorilor. 
Conform afirmațiilor dlui viceprimar 
loan Toma, în acest moment în satul 
Peștișu Mic există doar un singur 
telefon, cel al primăriei. Mai există un 
telefon public în satul Valea 
Mândrului. Cel mai bine din acest 
punct de vedere se prezintă satul 
Mînerău unde există mai multe 
posturi telefonice.
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ETAPA I
Premiul I - 300.000.000 lei
Premiul II - 150.000.000 lei
Premiu! III - 50.000.000 lei 

plus 50 premii de câte 10.000.000 lei 
Data tragerii la sorți 12 noiembrie 1999

ETAPA II
Premiul I - 300.000.000 lei
Premiul II -150.000.000 lei
Premiul III - 50.000.000 lei 

plus 50 premii de câte 10.000.000 lei 
Data tragerii la sorți 25 februarie 2000

ETAPA FINALA

MAMLE PRIMII! £ MILIARDE LEI
Premiul I - 300.000.000 lei
Premiul II -150.000.000 lei
Premiul III - 50.000.000 lei 

plus 50 premii de câte 10.000.000 lei
Data tragerii la sorți 19 mai 2000 

ti PUS OCHII PE MIUÂRDE? IATĂ CUM ÎJI POȚI ATINGE JINTAr 
Caută în magazine cele șase produse EUROPEAN DRINKS participante, 
fie că au sau nu inscripționat pe eticheta "Punctează fa ținta miliardelor I" 
Fiecăruia din aceste produse îi corespunde un punctaj, 
conform tabelului de mai jos.
Fii cu ochii țintă pe produsele participante, în toate variantele sortimentale, 
ambalate în flacoane PET.
Adună etichetele produselor, astfel încât să acumulezi minim 50 de puncte. 
Pune etichetele intr-un plic, împreună cu răspunsurile la întrebările: 
"Care este cea mai consumată băutură răcoritoare din România?" și 
“Care este cea mai mare fabrică de băuturi răcoritoare din România?" 
Expediază plicul pe adresa:
"Concursul EUROPEAN DRINKS - Punctează la tinta miliardelor I"
0.R1, CP 306, Oradea 3700.
Ai mai multe plicuri de cel puțin 50 de puncte fiecare? Trimite-le pe toate! 
Punctează cât mai mult la ținta miliardelor și vei avea mai multe șanse de
câștig!
La fiecare tragere la sorți participă toate plicurile primite pe adresa 
concursului până în preziua tragerii la sorți, indiferent dacă au câștigat sau 
nu la etapele anterioare.
Ești mereu câștigător cu cea mai consumată băutură răcoritoare carbogazoasă, 
FRUTT! FRESH, produsă de cea mai mare fabrică de băuturi răcoritoare din 
România, EUROPEAN DRINKS!
Mult noroc! Și nu uita: cu EUROPEAN DRINKS mergi drept la țintă!

participare pe adresa: “Concursul EUROPEAN DRINKS - Punctează la ținta miliardelor!”, O.P. 1, C.P. 306, Oradea - 3700 «Participă la concurs persoanele care 
trimit prin poștă plicuri conținând numărul necesar de etichete, dar nu și plicuri care conțin decupaje ale punctajului, fotocopii sau alte reproduceri ale etichetelor produselor 
participante, care nu conțin punctajul minim necesar, nu au răspuns sau nu au răspuns corect la întrebările concursului. «Concursul,,Punctează la ținta miliardelor!” 
are un punctaj diferit față de Concursul “Câștigă punct cu punct". Toate produsele participante, indiferent de etichetă, au punctajul din tabelul de mai sus. «Participant 
trebuie să scrie pe plic numele și adresa completă. «Organizatorii nu își asumă responsabilitatea pentru plicurile care au sosit după data limită - 19 mai 2000, pentru 
plicurile cu scris neciteț, deteriorate, pierdute sau trimise la altă adresă. «Expeditorii plicurilor nu vor primi confirmare de primire din partea organizatorilor. Nu se va 
coresponda cu privire la rezultatele concursului. «EUROPEAN DRINKS deține toate drepturile de publicare a numelui și adresei câștigătorilor, de difuzare a imaginilor 
acestora, în orice condiții, fără alte considerații sau plăți către câștigători. «Orice obligații fiscale prevăzute în legislația românească în cazul acordării de premii în 
bani sunt suportate de câștigători. «Plicurile de participare vor fi supuse tragerilor la sorți în prezența unui juriu imparțial. «Lista câștigătorilor și dataînmânăr;i premiilor 
vor fi publicate în presa centrală în termen de 7 zile de la fiecare tragere la sorți. Câștigătorii vor fi anunțați prin poștă. «Nu au drept de participare la concurs angajații 
firmelor producătoare și distribuitoare ale produselor, angajații agențiilor de publicitate implicate în organizarea concursului, precum și membrii familiilor acestora.
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9 august
R.A.S.A. + Fumătorii 
DJ Sleek 
Pacha

11

La
B.l . MAFIA

ărijuana

10 august
AMALA
Laura Stoica Band 
Sarmalele Reci 
C^hnpact
Cargo

august
DJ Pico - Arad 
DJ Cool - Arad 
DJ Max - Timisoara 
DJ Rancha - Craiova 
DJ Horace Dan D - Cluj 
DJ Pytone - Cluj 
DJ Vasile - București 
DJ SKY - Arad 
DJ Mannzotti - Germania 
DJ Ralph - Germania 
DJ Tommy Serano

- Love Parade '99 
CYBERNETICA- Elveția 
FUN FACTORY - Germania!

Sponsori:
Universitatea de Vest "Vasile Goldis" ASIROM CCW Romania 
Hotel Parc Mc. Donald's Restaurant International Petrom Arad 
EMOL Adevărul Arad Romlux Millennium Radio Telecom Bit 
Johanna - Mobilier la comandă West Bank Finexim Feroneria BCR 
Mondo Style CCIAArad Amely Mibolmpex Mera&Comera Agrirom

Meriți un Kaiser
4

Producător general: WEST MEDIA NETWORK 
Producător artistic: SIESTA

Cumpărați din timp
ABONAMENTE cu PREȚ REDUS
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• Vând aparat stomatologic, 
inclusiv fotoliu, sterilizator 
aparatură medicală, preț 
avantajos. Tel. 226396 (6655)

• Cu ocazia împlinirii frumoasei 
vârste de 40 de ani, soțul Nelu, fiul 
Dani urează din inimă soției și 
mamei Matinca Steluța Rodica un

ÎNCHIRIERI

• Ofer de închiriat garsonieră, 
zona Dacia, 80 DM. Telefon 094/

călduros “La multi ani”! (8449)

VANZAR1 
CUMPĂRĂRI

170849 după ora 15. (8450)
• Ofer de închiriat spațiu comer

cial central. Tel. 223306 după ora 
16,223792 după ora 19. (6667)

• Ofer spre închiriere garso
nieră mobilată, str. Zamfirescu. Tel.

• Vând casă, grădină și anexe 
gospodărești, localitatea Zam, nr. 
19. Informații la domiciliu. (6789)

• Vând apartament 2 camere, 
ultracentral, bdul Decebal, bl. 15/F/ 
31. Tel. 215321, marți-joi orele 13- 
19, duminică orele 9-12. (6789)

• Vând ieftin, urgent, aparta
ment 3 camere, decomandate, 
ultracentral. Tei. 227479 (6791).

• Vând gospodărie în satul
Bățălar, 3 km de Călan, 70.000.000 
lei. Tel. 731716 (6798)_________

• Vând imobil Hunedoara, 
centrul vechi, ideal pentru en 
gros, 200 mp. Tel. 710028, 094/ 
913887 (8169)

• Vând Audi 1100 benzină 
pentru piese schimb (în stare de 
funcționare). Preț 1000 DM, nego
ciabil. Telefon 655038. (8730)

• Vând Opel Rekord 20 Cara
van, înmatriculat, 1700 DM, nego
ciabil. Informații Hațeg, sat Păclișa 
nr. 69. (3120)

• Vând VW Passat ILT, Mer
cedes, caroserie completă, ILT 28 
marfă. Tel. 261437. (6785)

•Vând BMW 318, numere ger
mane valabile până în 2000, luna 
mai și BMW dezmembrat Informații 
tel. 092/832369 (6786)

• Vând Mercedes Diesel, 1975, 
înmatriculat, 1800 DM, rad, tel. 
234392. (6654)

• Vând fân, preț convenabil. 
Bunila nr. 74, Popa Gheorghe. 
(6660)

• S.C. Marmosim S.A. Simeria, 
Ferma Săulești vinde vițele, juninci, 
berbeci pentru montă. Cumpără 
tăurași între 150-200 kg. Relații 
telefon 262400. (6662) •

•Vând masă vibratoare bolțari. 
Relații telefon 260641 după ora 17. 
(8492)

• Vând 5 mc piatră cioplită 
pentru construcții . Informații 
telefon 227624. (6502)

• Vând vioară 3/4. Telefon 
230624 după ora 16. (6501)

• Vând și montez parbrize, 
Deva, Dragoș Vodă, nr. 12 A. 
Tel. 233246 (2917)

• Societate româno-italiană 
vinde vitrine, lăzi, dulapuri frigo
rifice, avantajos, reduceri 20% 
și în rate. Sebeș, 058/733796, 
tel. 094/558716. (8220)

• Vând țuică de prune, 34 grade, 
25 000 lei/litru. Tel. 092/403869 
(8164)

• Vând orice telecomandă 
pentru televizor (155.000), video, 
satelit. 092/368868(1315)

• Vând Barkas izotermă, an 
fabricație 1986, 32.000.000, tel. 
231090,094/569703 (8445)

• Vând talon Toyota Starlet, 
preț negociabil, tel. 092/425417 
(6786)

092/843454,232060. (6669)

ii oferte de
I SERVICII

• Efectuez transport una tonă 
Renault Trafic, foarte avantajos.. 
Tel. 216483, 092 712716. (6752) ’

• Agenție selecționează și 
înscrie personal calificat în con
strucții civile. Ofertă locuri de 
muncă în străinătate. Tel. 094/ 
316346,094/360321 (OP)

• Societate internațională de 
import oferă imediat locuri de 
muncă cu câștiguri între 700 
000-1.000.000 lei/săptămână. 
Angajăm elevi, studenți, șomeri 
etc. cu sau fără experiență. 
Pentru programări sunați la 
621446, 094/280444. (6652)

• Magazinul Nekerman, situat în 
incinta Ulpiei, la etajul II, anunță mari 
reduceri de prețuri la articolele de 
sezon.

• Calitate belgiană prin TER- 
MOSANITARA: tub Henko, fitin- 
guri cromate, centrale termice, 
apometre Zenner, radiatoare 
Stelrad, Dunafer. Apelați cu în
credere la noi. Hunedoara, str. 
Dorobanților, 12, tel.092/701072 
(8170)

• Pierdut telefon celular marca 
Sony în Deva, zona EM Deva, cota 
0 (str. Călugăreni). Găsitorul este 
rugat să-l aducă la Poliția munici
piului Deva.

• Pierdut legitimație de serviciu 
pe numele Marina Veronica, elibe
rată de Termocentrala Mintia. Se 
declară nulă. (6656)

• Pierdut certificat de acționar, 
seria 467621 eliberat de SIF 
Transilvania. Se declară nul. 
(8171)

• Ioana, Vasile și Sebastian 
Buză anunță cu adâncă durere 
încetarea din viață a mult iubitei 
lor mame și bunici

MĂRIOARA MOISE
înmormântarea are loc în 

Cimitirul Ortodox din str. M. Emi- 
nescu, Deva, azi, 10 august 
1999, ora 15. Lumina și dragos
tea nemărginită le vom păstra în 
inimile noastre veșnic. (6659)

• Mama Sofica, surorile 
dragi Ileana, Aurica și Neli, 
cumnații și nepoții transmit sin
cere condoleanțe familiei Buză. 
Cu durere nemărginită în suflete 
dorim

MĂRIOAREI MOISE

VREMEA
Vremea se menține 

călduroasă, chiar cani
culară. Cerul va fi varia
bil, cu înnorări mai ac
centuate în nord-est, 
unde pe alocuri vor mai 
cădea averse de ploaie, 
însoțite de descărcări 
electrice. In cursul nop
ții, aceste fenomene își 
vorface apariția în nord- 
vestul țării. Temperatu
rile maxime se vor situa 
între 26 și 38 grade, iar 
cele minime între 14 și 
24 grade Celsius.

să se odihnească în pace. Te 
iubim Iți și nu te vom uita nicio- 
dată. (6659)

• Cu profundă și neconso
lată durere Pompiliu soț, Adriana 
și Ioana fiice anunță decesul 
neprețuitei și devotatei soții și 
mame

VICTORIA SUCIU DAN 
(TORI)

Trupul neînsuflețit este de
pus la capela Casei Mortuare, 
înmormântarea are loc azi, 10 
august 1999, ora 15, la Cimitirul 
Ortodox din str. M. Eminescu 
Deva. Dumnezeu s-o odih
nească. (6664)

• Colectivul de cadre didac
tice al Liceului “Traian” Deva 
este alături de familia ing. Suciu 
Pompiliu în greaua durere prici
nuită de decesul soției

prof. SUCIU DAN 
VICTORIA

Regrete eterne. (6655)

• Eterne regrete pentru cea 
care a fost o minunată prietenă, 
o bună creștină și un minunat 
pedagog

VICTORIA SUCIU
Condoleanțe familiei îndo

liate. Domnica, Silvana și 
Rodica. (6665)

• Un pios omagiu celui care 
a fost un mare chirurg și un om 
deosebit

dr. MOZA I0AN
Din partea familiei dr. Iliescu 

Ion. (6661),

• Secția Chirurgie I a Spita
lului Județean Deva aduce un 
ultim omagiu celui care a fost

dr. MOZA IOAN
(6661)

• Un ultim omagiu celui care 
a fost un deosebit coleg și în
drumător

dr. M0ZA ION
din partea familiei dr. Nadă. 
(6661)

• Familia Staicu Mihai și 
Lămâița sunt alături da familia 
Retegan loan și Luci în 
momentele grele pricinuite de 
pierderea celui care le-a fost 
socru, tată și bunic. (6657)

• Colectivul S.C. Almo
Construct Deva transmite sin
cere condoleanțe familiei greu 
încercate a dlui. dir. Retegan 
loan prin pierderea celui care 
le-a fost socru, tată și bunic. 
(6657)_____________________

• Regretăm din suflet dispariția 
din viață a celui care a fost 
prietenul nostru

ing. LĂPUȘAN MIHAI
Suntem alături de familia îndo

liată. Mircea și Sanda Oprișa. 
(3371)

• Soția, fiica, ginerele și ne
potul anunță încetarea din viață 
a celui care a fost iubit soț, tată 
și bunic*

SÎRBU TITUS PAMFIL
în vârstă de 63 ani. înmormân
tarea, miercuri, 11 august, ora 
14, la Biserica Ortodoxă din 
satul Spini. (6672)

• Colectivul S.C. Mode Pălării 
Cristina este alături de familia 
Vitez Anca în greaua încercare 
pricinuită de trecerea în eter
nitate a tatălui ei

SÎRBU TITUS PAMFIL
și transmite sincere condole- 
anțe. (6672)

• Suntem alături de familia 
Vitez greu încercată prin pier
derea fulgerătoare a tatălui și-i 
transmitem sincere condolean- 
țe. Familia Romaniță. (6672)

• Salariații Băncii Comer
ciale, Sucursala Deva, sunt ală
turi de dna. directoare Teodora 
Crișan la decesul mamei 
soacre

MARIA CRIȘAN
transmițându-i sincere condo
leanțe. Dumnezeu s-o odih
nească în pace.(6673)

• Colectivul Băncii Comer
ciale, Sucursala Petroșani, 
transmite sincere condoleanțe 
dnei directoare Teodora Crișan 
la decesul mamei soacre

MARIA CRIȘAN
Dumnezeu să-i odihnească 

în pace sufletul ei bun. (6673)

i'iuilHITIII. I.I8BU"
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SC ARIIMTO COM SRL
Vă oferă o gamă largă de

PLUȘURI Șl STOFE PENTRU TAPIȚERIE
de diverse modele șl culori.

Tel. 092-557195

SC MTEK IMVSM SB1
Firma Altex angajează ȘEF MAGAZIN și GES

TIONARI pentru magazinul din Hunedoara, în urmă
toarele condiții: studii superioare/ medii, cunoștințe 
operare calculator (FOX PRO), vârsta maximă 35 ani. 
Acte necesare: CV, copie după actele de studii, foto
grafie recentă. înscrieri prin fax 033 - 230817, sau prin 
poștă, str. Ștefan cel Mare 6, Piatra Neamț, 5600. 
Relații Ia 033 - 210671/ șef Birou Personal.

cea mai bună calitate «cel mai bun

ieftine

en gros
plite defioțitut diet:

Ai nevoie de el zilnic!

iaurt extra.............  1880 lei
cremă BELCAR....  3000 lei
smântână 25 %.......4200 lei
cremă unt............ 3800 lei
lapte bătut............3400 lei
lapte consum.........2950 lei
Telemea de vacă... 16000 lei

Deva, str. Atelierelor, nr.1, tel. 054 - 221 424.

hulMPiNiÎncepereașcoui!
% AliCCM s.r.l. Hațeg

DISTRIBUȚIE și on-gross

peste 200 sortimente de papetârle
șl RECHIZITE ȘCOLARE

TR pahare, tacâmuri șl farfurii plastic, 
IL JII de unica folosință; celofan

jucării și articole de plajă

baterii și lanterne

CONTACTAȚI-NE la telefoanele:
054/777442; 094/667442; 
094/862332; și vom răspunde

LA TIMP comenzilor D-voastră I

TRAGEREA 
L LOTO SPECIAL

“6/49”
din 8.08.1999

21 -34-18-32-35-10
\________ ________

TRAGEREA

NOROC 

din 8.08.1999 

4-3-2-3-5-4-0
____________________7

S.C. Lazăr & Company SNC Deva
str. Horia, nr. 18

firmă atestată de către Inspectoratul General al Corpului Pompierilor 
Militari pentru încărcat toate tipurile de stingătoare, verificat șl 
comercializat.
- verificări, reparări'și comercializări “Balanța” Sibiu
- confecționăm bolțari la preț de 4700 lei inclusiv TVA.
Tel. 054/21.92.60, 094/63.64.22, 094/63.70.16__________________ ,

Expert Center.
Experții recomandă 

această ofertă

Conectează-te la CONNEX prin Expert Center Quasarl 
Numai până la 31 august, experții noștri Iți vor prescrie 
conectare gratuită și două luni de abonament gratuit* și 
în tot în această perioadă, poți cumpăra telefonul Bosch 
608 cu 69 USD**. Nu e nevoie să te programezi I Vino 
direct la Expert Center, conectează-te și vei primi pe loc 
un tricou MYX***I

‘ Pitna și ■ doua liaii |i nuna! panini larviellla vocala. “ FM TVA. In Iknia noojid daponkl. numai ai i^waa 
la CONNEX “ EiMfMnd taWorxJ Boadi «M.

DEVA. Bd. Dacabal. II A Fanar Zrrw ocnacm Io
■W 054-2221»»
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Festivalul 
Internațional 

de Folclor 
"Sarniizegetusa" 

ediția a V-a r_________

Astăzi începe la Deva cea 
de-a V-a ediție a Festivalului 
Internațional de Folclor 
“Sarmizegetusa", organizat 
de Consiliul Județean 
Hunedoara, Organizația 
Internațională de Folclor și 
Centrul de Conservare și 
Valorificare a Tradiției și 
Creației Populare al 
județului Hunedoara, în 
perioada 10-15 august a. c.

Ceremonia de des
chidere a festivalului (de la 
ora 18,00) este precedată de 
o paradă a portului, cântului 
și dansului popular (ora 
17,00) și va fi urmată de un 
spectacol susținut de 
grupurile folclorice din Aus
tria, Cehia, Chile, Iugoslavia, 
Suedia, Ungaria și România. 
Festivalul va continua, cu 
aceleași manifestări, în 
orașele Hațeg (11 aug.), Brad 
(12 aug.), Orăștie (13 aug.), 
Simeria și Hunedoara - 
Cinciș (14 aug.) și se va 
finaliza la Costești. (G.B.)

Primul hram al 
Schitului '•Retezat"

Lume multă, venită chiar 
și de la mare depărtare, a 
prăznuit vineri, de 
Schimbarea la față, primul 
hram al Schitului „Retezat” 
și, în același timp, 
sărbătoarea creștinească și 
comemorarea morților 
ctitorilor sfântului lăcaș, 
membrii asociației cu 
același nume înființată spe
cial pentru înălțarea lui. De 
ziua soarelui, astrul a 
strălucit cu dărnicie peste 
cei prezenți și peste munții 
„ca o catedrală naturală” în 
care biserica ridicată în 50 de 
zile este „chivotul ei”. La 
slujba hramului
„Schimbarea la față” al

schitului au oficiat mai mulți 
preoți, între ei fiind prezent 
și P.S. Timotei, episcopul 
Aradului și Hunedoarei, care 
în final, când s-a adresat 
mulțimii, a apreciat 
realizarea schitului drept o 
faptă de laudă. Slujba a 
câștigat în sufletele 
oamenilor, de toate vârstele 
și condițiile sociale, și prin 
participarea corului
Protopopiatului Hațeg.

între credincioșii veniți la 
hram au fost prezenți și 
membrii Asociației
„Retezat”, autoritățile locale 
reprezentate de dnii Nicu 
Șerbu Șerban, secretarul 
Primăriei și Ionel Gheorghe,

șeful Postului de poliție 
din Rîu de Mori (care 
împreună cu colegii au 
dirijat accesul nume
roaselor mașini în zonă). 
Cu acest prilej notari pub
lici din Deva, alte persoane 
au dus și ajutoare pentru 
sinistrații din colonia de la 
Baraj.

Părintele-călugăr Daniil 
mărturisea că ideea zidirii 
schitului i-a venit pe când 
era în Grecia la studii. 
Atunci s-a gândit că Munții 
Retezat ar putea deveni un 
Athos românesc, iar 
schitul să reprezinte 
pentru Valea Rîului Mare 
ceea ce înseamnă Cozia 
pentru Valea Oltului. 
Gândul său s-a 
materializat cu ajutorul 
asociației și darul făcut de 
ctitori este închinat lui 
Dumnezeu, urmând ca de 
acum, în fiecare an, 
credincioșii să sărbă
torească în 6 august, pe 
acest munte, Schimbarea 
la față a lui lisus, petrecută 
pe Muntele Taborului.

Viorica ROMAN

f ' ' ' ' -

Societatea Mureșul 
Socom Deva 

ANUNȚĂ t
Mâine, 11 august, se va deschide o nouă șl 

modernă frizerie, amplasată la parterul blocului 5 din 
Bulevardul “Decebal” Deva (colț cu Kogălnlceanu). 

Unitatea “Eclipsa” (denumire Inspirată de 
fenomenul astronomic ce are loc miercuri) va 
funcționa șîln/c între orele 7,00 - 20,00.

Clientela, primită cu amabilitate intr-un ambient 
deosebit, va beneficia de servicii ireproșabile 
prestate de meseriași calificați, cu experiență în 
domeniu.

SC SAMANTA TRANS SRL HUNEDOARA
Tel. 718304 - 716591 

în calitate de DISTRIBUITOR 
oferă pentru angrosiști și detailiști 

CONIAC DROBETA 
la prețul de 12.565 lei/ sticlă 1/2, inclusiv TVA.

Pentru anul 1998, 
dividendul la SC 
Chimica SA Orăștie este 
de 1700 lei/acțiune.

Distribuirea
©chlmlc3so 

orastie
acestora va începe din data de 16.08.1999 după 
următoarea programare din tabelul de mai jos:

Litera Perioada de distribuire
A 16.08.1999-31.08.1999
T. U, V, W, Z
B

01.09.1999 - 15.09.1999
16.09.1999 - 23.09.1999

S.O 24.09.1999 - 30.09.1999
C 01.10.1999-07.10.1999

«OLOGRAF 
LA DEVA

în cadrul celei de-a III- 
a ediții a “Serbărilor 
Cetății", defășurată in 
perioada 9-15 august a.c. 
la Deva, astăzi con
certează în Piața 
Victoriei, cu începere de 
la ora 21, cunoscuta 
formație HOLOGRAF. în 
deschidere, va susține 
un recital formația 
COGAION. (G.B.)

Donație
Locuitorii satului Tîmpa, comuna Băcia, au răspuns apelului 

căminului de bătrâni din comuna Geoagiu, aflat într-o situație 
financiară precară.

Astfel ei au donat recent acestui cămin însemnate cantități de 
alimente și alte produse. Printre acestea figurează slănină afumată, 
ouă, făină, untură, ulei, bulion, gem, fasole, cartofi, precum și alte 
produse. Valoarea totală a acestora însumează un milion cinci 
sute de mii lei. (Z.V.)

Gest umanitar
Dl ec. Florin Cazacu, președintele Sindicatului liber de la 

Sucursala minieră Barza-Brad, ne-a informat că la sfârșitul 
săptămânii trecute minerii de la două sectoare, respectiv 
electromecanic subteran și afânare, au făcut un gest umanitar, 
renunțând la hrana rece ce li se cuvenea, cedând-o în favoarea 
familiilor din Tomeasa, care au fost lovite de calamități naturale.

Din sărăcia lor, minerii dovedesc prin acțiunea inițiată 
sentimente de solidaritate cu cei aflați în suferință. (N.T.)

World Trade 
Contact S.A.

Partenerul tău
în afaceri cu: hârtie de ziar; 
hârtii și cartoane 
tipografice.

Tel.: 092-557223
Fax: 092-159059

Hârtie copiator 
Prima Copy 

Hârtie imprimantă; 
hârtie de scris; hârtie 

fax; caiete.
Tel: 094-613587
Fax: 064-435122 
Depozite în Cluj și 

București
Căutăm firme pentru 

colaborare cu profil de 
distribuție sau magazine 
specializate în papetărie.

K. L. N, K 
D, E, F 
n, j
G. H, 1 
P

08.10.1999 - 22.10.1999
23.10.1999 - 05.11.1999 
08.11.1999 - 19.11.1999
22.11.1999 - 03.12.1999 
06.12.1999 - 10.12.1999

Rugăm pe toți acționarii să respecte această
programare.

Ridicarea dividendelor se va face numai pe bază 
de certificat sau adeverință de acționar și buletin de 
identitate.

Banca Transilvania SA
Clqj-Napoca
Sucursala Deva

Vinde prin licitație publică:
- Apartament 4 camere si garai - 

Deva - str. M. Viteazu, bl. 9, sc. i, etaj 
III, ap. 8 (piață)

- Apartament 2 camere in Deva - str. 
1 Decembrie, bl. 4A, nr. 2, sc. II, etaj 3, 
ap. 12.

Te!.: 054/227490.

9 august
R.A.S.A. + FumâtîFi
DJ Sleek
Pacha Man
Ganja & Marijrana
La Familia
B.U.G. MAFIA}

Sponsori:
Universrtateirde Vest "Vasile Goldis" ASIROM 
CCW Romania Hotel Parc Me. Donald's 
Restaurant International PetromArad EMOL 
Adevărul Arad ««Romlux West Bank
Radio Telecom Bit Johanna - Mobilier la comandă 
Millennium Finexlm Feroneria BCR 
Mondo Style CCIA Arad Amely Mibo Impex 
Mera & Corners Agrirom

10 august
AMA LA
Laura Stoica Band 
Sarmalele Reci 
Compact
Cargo

Pe data de 01 septembrie, ora 10

Regia Autonomă a 
îmbunătățirilor Funciare 

p

cu sediul in București, șos. Olteniței nr. 35-37, sector 4 
Organizează concurs pentru ocuparea postului 

de director adjunct economic. 
înscrierile la concurs se fac la sediul Sucursalei Deva. sir. 

Depozitelor nr. 6, până la data de 27 august 1999, ora 12. 
’ Informații la sediul Sucursalei sau telefoane 223421 - 
223249.

SC HABER COMERCIAL SllL
angajează

ȘEF DE DEPOZIT
Cerințe:
- studii superioare (de preferință economice);
- experiență minimum 2 ani în gestiune;
- vârsta maximum 32 ani;
- domiciliul în municipiul Deva;
- disponibilitate de lucru pentru program 

flexibil;
- bărbat.
Curriculum vitae se va depune la sediul Depozit 

Deva, str. Depozitelor, nr. 11 sau la tel./ fax. 230404 
până în data de 12.08.1999.

GESTIONAR
Cerințe:
- experiență minimum 2 ani în gestiune;
- vârsta maximum 30 de ani;
- bărbat;
- domiciliul în municipiul Deva;
- disponibilitate pentru program flexibil.
CV se vor depune la sediul Depozit Deva, str. 

Depozitelor, nr. 11 sau la tel./ fax 230404 până în 
data de 12.08.1999.

11 august
DJ Pico - Arad pe sti 
DJ Cool - Arad
DJ Max - Timisoara 
DJ Rancha - Craiova 
DJ Horace Dan D - Cluj 
DJ Pytone - Cluj 
DJ Vasile - București 
DJ SKY - Arad 
DJ Mannzotti - Germania 
DJ Ralph - Germania 
DJ Tommy Serano 

- Love Parade ‘99 
CYBERNETICA - Elveția 
FUN FACTORY - Germania

Cumpărați din timp ABONAMENTE o
Producător general: WEST MEDIA NETWORK_______Producător artistic: SIȘSTA_______


