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«« Asau.» ta D  iaj ai T  -n i |-  -$m«#, »
- mijlocul cddfflor şl aeata- 
|j:;iţj0r Siivaşului de Sus, 

lângă oii laste'pftrsaaţ- de 
munte, Intr-un cadru natu. 
ra i de un pitoresc fermecă
tor, mănăstirea Prislop 
păstrează şi perpetuează in 
timp credinţa religioasă. 
Eite ctitorie ortodoxă a 
Sfântului Nicoditn de la 
Tismana (1338 — 1405). A- 
şezământul religios este 
restaurat apoi din temelii 
de Domniţa Zamfira, fiica 
lui Moise Vodă, între anii 
1554—1580.

Sfântul loan de la Pris
lop, ajungând mitropolit al 

! Transilvaniei, va fi cel care 
11 întâmpini pe Mihai ViteB. 
zul -la Intrarea «a în Alba 

' hfU*. -
ţa la Prislop, pe 

la Jumătatea secolului al 
XVîlr-leSl, a meşterului 
zugrav Simion din Piteşti 
a însemnat zugrăvirea bise
ricii de alei, ca şi a mal 
mu&or biserici din Ţara 
Haţegului, In maniera sti- 
liHUl şcolii de la Prislop, 
creat sub îndrumarea sa;

Mănăstirea Prislip-oază de linişte şi

catapeteasma bisericii de 
la Densuş.

Pe la 1761—1762 mă
năstirea este incendiată din 
ordinul generalului Adolf 
Btikow, guvernatorul Tran
silvaniei , ca măsură de 
represalii împotriva rezis
tenţei călugărilor ortodocşi 
români de aici de a trece 
la catolicism. In timpul 
Incendiului, pictura a fost 
distrusă, rămânând doar 

"câteva fragmente reprezen-1 
tând scene din viaţa Maicii 
Domnului, aflate în pre- * 
zent în pridvor. -4~'Os ■- $

Biserica a fost ocupată 
în mod samavolnic • de.; 
greco-catolici, iar călugării 
ortodocşi români au fost 
aSmgaţi şl nevoiţi să se 
refugieze în Ţara Româ
nească. Aici a fost compus, 
de către un călugăr orto- 

-dox român, celebrei poem 
„Plângerea Sfintei Mănăs-

Acel.-iat meytw a  **P*>* f* t **** a  SHvaşutoi de laPrie»

lop“, descoperit în secolul 
al XîX-lea de Cezar Bo- 
liac la mănăstirea Căldă- 
ruşanl (de lângă Bucureşti).

In toamna anului 1948, 
mitropolitul Aradului, Nl- 
colae Bălan, aduce la Mă
năstirea Prislop pe părin
tele Arsenîe Boca (1910— 
1889), originar din părţile 
Bradului, care slujise până 
atunci la  Mănăstirea" Brân. 
coveanu din Sâmbăta de 
Sus (lângă Făgăraş). îm
preună cu obştea de călu
găriţe, părintele Arsenic 
osteneşte ia  restaurarea mă- 
fiăstîrîi. Dar numai până 
la  promulgarea Decretului 
490/1959. în  1960, mănăs
tirea este închisă pentru 
cjC trei ani mai târziu, sâ 
fio transformată în azil de 
bătrâni. Se redeschide îti 
jamd OTB.

Zidită din piatră, refăcu. 
tă de mai multe ori, bise- 

• riea are elementele orna

mentale din exterior mult 
schimbate. Dar în dreap
ta intrării se poate vedea o 
lespede de piatră cu stema 
Ţării Româneşti — Vultu
rul cta Cruce, piatra de 
mormânt a Domniţei Zam. 
fira. ■

In prezent, în aşezămân
tul religios de la Prislop 
slujesc şi se roagă 40 de 
călugăriţe şi doi preoţi. 
Din 1991, funcţionează aici 
un Seminar Teologie Mo
nahal pentru fete, cu o du
rată de studii de cinci ani. 
La terminare, absolven
tele pot urma facultatea de 
teologie sau oricare altă 
facultate, sau pot preda 
religia în şcoli, Ia clasele 
î —VOT.

PRAZNICELE MAn AS. 
T lR H : Hramul Sfântul
loan Evanghelistul (8 mai); 
13 şl 14 septembrie — Sfân
tul loan de l i  Prislop şi 
Ziua Cruoii; 28 noiembrie

— pomenirea părintelui 
Arşenie ; 27 decembrie — 
Sfântul Nicodim 4a la Tis
mana — ctitorul mănăsti
rii.

Astăzi, mănăstirea Pris
lop atrage pelerini din toa. 
te zonele ţării, care vin 
sâ se închine Ia Biserica 
Sf, Nicodim şi a Domni
ţei Zamfira, să viziteze peş
teră Sfântului loan de isr 
Prislop (sec. XVI) — cano
nizat anul trecut — şi mor
mântul părintelui Arsenic 
(+  28 noiembrie 1989).

Dată fiind importanţa 
istorică a acestui aşeză
mânt religios ai judeţu
lui — mărturie, peste vre
me, a legăturilor tradiţio
nale ale românilor de 
pretutindeni, izvorâte din 
cdnştilhţa originii comune 
şi â unităţii lor spiritua
le; — ca ş i atracţia spre 
acest loc de: pioşenie a nu
meroşi vizitatori, cel câţi. 
va J|llonjetri de «drum. de 
la, Silvâş la Prislop- ar 
trebui modernizaţi, iar 
poarta de Intrare termina 

, tă. ’ ’

ESTERA SAMA

Deşi membri i t  consi- 
liulul de administtâţie al 
Regiei Autonome a Huilei 
Petroşani şi lideri ai sin
dicatelor m W ert din Valea 
Jiului s-au deplasat In ul
tima vreme la Bucureşti, 
iar membri ai guvernului 
au venit la Lupeni pentru 
discuţii şi înţelegeri pri
vind unele revendicări ale 
minerilor -» Îndeosebi le
gate de salarizare —, nu 
s-a ajuns la nici un rezul
tat.
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S istem atizare!
Dtja Crina BencăU, di

rigintele Oficiului Poştal 
din - Unirea, ne mărturi
seşte că, in spatele imul 
bloc’ situat la intrarea în 
Haţeg, blocul 30 B, locata
rii. «iţi localnici au solici
tat u* spaţiu pentru con
struirea de garaje. După 
ce terenul a fost licitat şi 
adjudecat, după ce a fost 
plătită taxa de adjudecare, 
oamenii s-au trezit c i 
cel de la primărie le.au 
comunicat că terenul nu 
e al lor pentru— P9 de ani, 
întrucât e  femeie din Ora
dea emite pretenţii de pro
prietate asupra lui. „Noi 
am încercat, ne mărturi- 
soţte In eonthmâre dna 
Beneău, să cumpărăm t e  
renul, A» la  om in «mate, 
dar e «  cere o  sumă «şnur». 
«# . Autorizaţie nu ne dă 
primărie pentru construcţie 
şl d d  baud Inap te  Sun
tem teurte « « p i t e  pri
mărie şl pe dl JurJ, res- 
pdntebiiul cu sistematiza* 
rea". Curat Sistematizare, 
zicem şi noi la  rândul nea. 
irit. Nu înţelegem insă 
de ie  oamenii nu primesc 
banfi înapoi, dacă primăria 
face •  treabă pe cana, ini
ţial. nu a -  decammitsf-p 
ca lumea. (M.B.V

U» pe prilej,v* ,
In Judfe^""ftttîicdbara; 
preşedinta?. , .y,

— Scopul venirii mele 
este acela de a pune baze
le, în calitate de reprezen_ 
tant al fondatorilor socie
tăţii bancare „Banca Româ
nă a Patronatului Privat 
— Patronbank" S.A., care 
s-a constituit tn luna fe
bruarie a.c., înfiinţării şi 
în judeţul Hunedoara a u. 
nor sucursale şi filiale. Vă 
pot spune că ia  Petroşani 
am constituit deja o filia
lă, iar Ia Deva, după In- 
tâlnirfle cu reprezentanţii 
băncilor şi cQ patronii, 
vom constitui o sucursală, 
în toate acţiunile ce le în
treprindem fiind pălăuziţi 
de fair-piay. Până acum, 
Uniunea Naţională a Pa
tronatului din România a 
«instituit 46 de federaţii 
teritoriale, toate având per
sonalitate juridică. De ce 
467 Pentru că asemenea 
federaţii s-au constituit şi 
In otite* ca Oneşti, Ro
man, Bârlad. Caracal ş a.

— C» rine mai are tria
ţii U.N.P.K. 7

— Suntem afiliaţi cu A- 
sodaţla Generală a Ingine
rilor din România, Asocia
ţia Comercianţilor şi Mese
riaşilor Particulari din 
RdmShfB, Asociaţia FentriL 
l$r Managere, Asociaţia de 
Consultanţă — Manage
ment; Asociaţi» Patronata-

lui din Republica Moldova.
■ — Ce calitate şi recu
noaştere are U.N.P.R. ?

— Conform H.G. nr. 360/ 
20 Lutie a.c„ suntem re
cunoscuţi ca parte in Se
cretariatul Tripartit pen
tru Dialog Social — orga
nism similar eu cel consti-

vern cu privire la Consi
liul Economic Social tre
buie să poarte semnătura 
c e l o r  trei reprezen
tanţi — guvern, patro
nat, sindicate —, socotind 
că în acest mod se vor 
dezamorsa conflictele între 
partenerii sociali.

• ta  îl Hunedoara
Discuţie cu dl ŞTEFAN CIIELARIU, 

preşedintele Uniunii Naţionale a Patronatului 
din' România

tuiţ In cadrul Comitetului 
Economic Sorite al Comu
nităţii Europene — cata  
este înfiinţat dkrtr-un nu
măr «ga! de reprezentanţa 
ăl skidicatteor, patronatului 

Iul. Secretari»» 
pentru Dialog 

Social «ordonează acţiuni» 
Ie  partenerilor în vederea 
creării cadrului juridic şl 
instituţional, colaborării la 
elaborarea legislaţiei re
feritoare la  Instituţionali 
zarea Consiliului Economic 
Sorite. Purtătorul de cuvânt 
ăl U .ftPJt. a  devenit «tec 

4i-:i -* al tuturor pa»
în persoane, dlui 

ipg. Paul Zara. De subli- 
că to a te  normele ce

— Cine finanţează Consi
liul Economic Social?

•— Finanţarea acestui or. 
ganism este asigurată din 
fonduri pute ia dispoziţie 
da către C. R , organisme
le internaţionale, inclusiv 
de către cele patronale şi 
sindicale. L 

—■ in  ce activităţi sun- 
tefi implicaţi?

•— Până acum rte-am im- 
plţcat în Fondul Proprietă
ţi i  de Stat şi Fondul Pro
prietăţii Private, având la 
bază criterii de evaluare a 
patrimoniului unităţilor ce 
•e privatizează, evaluarea 
corectă a fondurilor, pre» 
cum1 şl protecţia evaluato
rilor.
■ •*  Ce speraţi să realizaţi 
ia  judeţul Hunedoara ?

, Dorim sâ constituim 
nucleul pentru banca pro
prie — Patronbank. La Pe
troşani am constituit deja 
Federaţia Patronilor, Pri
vaţi. De asemenea, dorim 
să realizăm organizarea 
patronilor în Secretariatul 
Tripartit la  nivel de Judeţ.

— Vorbiţi-ne, vă rugăm, 
despre Patronbank.

— Conform statutului 
propriu, „Banca Patronatu
lui Privat" se constituie 
pentru a-i sprijini^ Îndeo
sebi pe tinerii patroni să-şi 
organizeze o activitate pro
ductivă, aceştia beneficiind 
de credite cu dobânzi re
duse (cu 2—5 la sută mai 
scăzute — n.n.) în cazurile 
de scopuri productive şi de 
angajare a tinerilor. De a- 
semenea, de facilităţi vor 
beneficia cei ce investesc 
în producţia agricolă, pe 
ultimul loc skuându-se so
cietăţile comerciale.

—< Şe resimte şi aportul 
băncilor externe ?

- r  Da. In Patronbank 
şi-au manifestat intenţia 
sâ vină şi unele bănci el- 
veţlene totodată având în- 
chriat «tn - protocol c u ; pa
troni greci, că it au  venit 
ca ăriionarl la noi cu peste 
800 OOP dolari S.U.A. Lis
ta rămâne deschisă 0  pen
tru ntţl ofertanţi

Discuţie consemnată de 
NICOLAE TABCOS

O  n a m t u  p o s ib il i  c r r t-  
fORL Dtgdi cam ne-a mărturi
sit dl, Gheorgbe Niţescu, di
rectorul 6.C. „Bibiiofor" S.A. De. 
va. In  pasajul hotelului „Da
ria" dta oraşul reşedinţă de ju
deţ va fi amplasată o tonetă pen
tru  vânzarea cărţii. Un lucra 
ban, • mal ales că aici se vor 
efectua reduceri de preţuri la 
vânzare cu 5 la sută. Iată că se 
gândeşte şi la sufletul nostru 
einev»4:fM,B,).

O  UNIVERSITATEA DE VA

RA ,NA VARIA". In săptămâna 
gM? august ac,. Specialişti In
probleme de arhitectură şi urbe. 
nlsm din Judeţul nostru vor par
ticipa la cursurile Universităţii 
de vară JSavaria", organizate la 
Szombathely (Ungaria). Invitaţia 
şi participarea au tec tn  cadrul 
relaţiilor prieteneşti stabilite 
între Judeţele Hunedoara dîn 
România şi Vas din Ungsrte.

■■•‘ •CLCI».
© AUTOBUZE PE TOATE 

TRASEELE. Conform graficu
lui stabilit din vreme, dîn Autoţ  ̂
gara Deva, dimineaţa, pleacă 
autobuze cu călători pe toate 
traseele. „Şoferii sute: punctuali 
— ne spunea dna Corina Florea, 
impiegat de serviciu. Toţi tşf 
respectă programările. <f atenţie

aparte acordăm transportului 
pentru navetişti, ca oamenii să 
ajungă la  tinjp la  locurU» de 
muncă*. (GH. LN.J,

o  PIEŢELE DIN BRAD. De
ia dna ing. Marja Domşody, pa
troana S. C. „Trans-oom-lmpex 
OntţaC din Brad, aflăm rit în crie 
patru luni de când a luat bl ad
ministrare pe bază da contract, 
cu o durată dâ 4 ani, cele două 
pieţe — Alimentară şi Obor — 
11 s-au adus schimbări radicale, 
Investiţiile ridlcându-se la 2 mi
lioane lei. Au fost menteeate 
mesele pentru vânzarea |HtxtBse. 
lor lactate şl a cărnii, a» fost 
dotate cu tăvi albe din plastic, s-a 
făcut nivelarea terenului şi în
grădirea târgului destfnaţ vân

zării porcilor, s-a amenajat pia
ţa pentru vânzarea obiectelor de 
ocazie. (AL. J.).

0  SA COLOSUL. NU-I CO- 
LORUL. Gyorgy Magra, d in  Hu
nedoara, are aproape 50 de an i 
Are măi multe preocupări, între 
care şi aceea de a înşela oame
nii creduli. Ultima năzbâtie, pen
tru care a şi fost arestat, a  fost 
abeeă de a înşela pe Mîrort Lăs- 
cuş, tot din Hunedoara, cu 45 005 
de le i I-a promis omului un 
TV color. N-a mai văzut nici 
televizor, nici bani. (V.N.).

Cum deja s» ştie. mino
rii Văii Jiului cer salarii 
corespunzătoare cu munca 
lor, diminuarea diferenţelor 
mari intfe personalul teh» 
nic-administrativ şi cel 
care lucrează efectiv in 
subteran, reorga oizo rea
R.A.H. şi numirea unei, noi 
conduceri.

Faţă de aceste stări de 
lucruri. Ministerul Indus
triei i-a convocat pentru 
ieri, 2 aagust aa« te Bu
cureşti, pe directorul ge
nerai al %AM. Petroşani 
şi pe liderii de sindicat, 
ia o nouă ruudă de nego- 
Cieii. Insă tiderti 4» sin
dicat, în frunte cp Miren , 
Cozma, au refuzat invitaţia 
şi nu au permis,teci 4i- 
reelorului geacral s-o ono
reze, ' *. Jntte-1 po primul 
ministru, dl Ni • Văcă* 
roiu, să v ln ă tn  Valea J iu - ' 
fut; .. .. ■■

Ca urmare, ieri dimi- 
nejţţt, fUcepând cu* ora 5, 
în faţa R.A.H. Petroşani au 
începui să sosească mineri 
şi preparatori dta toată 
Valea J iutei, precum şi 
din bazinele miniere ale 
Olteniei, Sortului, Timişu
lui. Caraş-SerertonJtti, de 
la Ţebea, clamând din nou. 
Pe rând, de la microion, 
drepturile cc II te  cuvin. 
Miron Cozma a anunţai a» 
«isteaţa că are jwenwwein- • 
tul liderilor de sindicat de 
la toate unităţile miniere 
de a declanşa greva gene
rală. Şi au dectenşot-e, ho
tărând i o  continue până 
te serirea te FMmşoal a 
primului ministru (după 
8n scenariu mal vechi —
n.n.).

Minerii Văii Jiului au 
căzut ia r în plasa lui Mi
ren Cozma, care le-a pro
mis salarii mari. «onside. 
rând d l paf «pete pentru 
aceasta la intreaga sub
venţie acordată de guvern,
subvenţie esm. cum M m  
se ştie, are şt alte destina
ş i  decât sauricwea, res
pectiv dezveMaraa, dedare» 
tehnici, ebdtteetile mate
riale şl seeteto ele. AHM  
de oe a r trebui s i  v in i in 
Vatos Jiului primul mfU 
nistru sau MR ulembri te 
guvernului, ten moment 
Ce respectarea grilei de sa
larizare, negoefereu pro» 
priu-zisa a  steiariMor este 
de competenţa teffdfcteeier

ga consiliilor de adminh- 
aţie de la sabnnftăţîl# 

din cadrul R.A.H, Petro
şani?! (B. G.).

UNA PE ZI
LA PSIHIATRU 
— Domnule doctor, 

vă mulţumesc pentru 
că m-aţi vindecat de 
grandomanie. Câte mi
lioane tel datorez ?

â -* -* -* -* -* -* -* -* -  *-*



este ocupat...
cu sine

Când lumea este plină 
de transparenţă — de la 
sergentul poliţist până la 
preşedintele ţării, care 
stau de v o r b ă  pe în
delete oricând şi cu ori
cine — directorul unei u- 
nităţi miniere din judeţul 
nostru este atât de.- opac, 
încât nici măcar nu se 
lasă văzut.

Cu 41 gşolog Vasile Fa- 
vcl, om CB mulţi ani de 
muncă în mineritul din zo
na Poiana Ruscăi, ne cu
noaştem de mult. Misiuni
le profesionale ne-au adus 
nu o dată faţă în faţă. 
N-am avut nicicând Vreo 
controversă. Ne-wm făcut 
datoria fiecare, fn pace şi 

■.înţelegere. . . .  . ^
Dar s-a schimbat boie

rul... Nu 0 cum îl ştii.-.
fn data de 28 iulie ase., 

la ora 13, ne aflam la uşa 
dlui geolog Vasile Pavel. 
Ajuns cu mttlte galoane pe 
umăr — director al; Su
cursalei 'Miniere Poiana 
Ruscăi —, era ocupat. „Cu 
cineva din întreprindere",''1 
ne pune înT temă secretara. 
Nru-i nimic, aşteptăm. N-am 
dat niciodată buzna în via
ţa oamenilor, nici în ca
binete cu uşi capitonate. 
Aşteptarea n-a durat de
cât 10 minute. Omul ve
nit cB probleme Ia direc
tor a ieşit; A intrat secre
tara; A ieşit repede şi dân. 
sa şi nc-a anunţat' ferm : 
„Dl director este ocupat; 
nu vă poate primi". „Mai 
este cineva la dânsul ?" — 
am riscat o întrebare. „Nu, 
dar este ocupat. Mi-a spus 
că .nU vă poate primi"»

Am făcut repede stânga- 
mprejur, convinşi că Ia un 
om plin de sine, supărat, 
probabil, „pe o anume par
te a presei", deşi nu ştim 
ca cineva să-i fi adus nis
caiva deservicii dlui di
rector Vasile Pavel, ori u- 
nităţii pe care o conduce, 
nu are rost să insişti. Tre
buie lăsat omul să creadă 

■ că e mare şi că poate 
chiar bara drumul presei 
spre informaţie.

Şi, fără să vrem, am 
realizat că nu în zadar 
subalternii intră la dl di
rector Vasile Pavel cu ini
ma strânsă, după cum ne 
spuseseră de dimineaţă 
câţiva oameni cu care am 
discutat şi care-i regretau 
pe directorii de dinainte, 
că relaţiile sale cu admi
nistraţia - locală sunt reci, 
aproape încordate, deşi cei 
mai mulţi dintre locuitorii 
comunei Teliuc lucrează în 
minerit, că activitatea su
cursalei este departe de 
posibilităţi, cu toate că 
oamenii Teliucuiui şi Ghe- 
lariului sunt harnici, dis
ciplinaţi, răbdători.

Din respect pentru aceşti 
oameni, pentru nobila lor 
profesiune de miner, vom 
merge ' cu plăcere la ei, 
vom scrie despre munca şi 
despre viaţa lor, aşa grele 
cum sânt acum, despre 
problemele care-i frămân
tă. Insă in nici un caz nu 
vom tulbura vreodată şede
rea in fotoliul de director, 
atât cât va mai dură ea, a 
dlui Vasile Pavel.

DUMITRU GIIEONEA

comei, in
în vară, liniştea pune 

stăpânire pe instituţiile co
munei. Ne gândim la şcoa
lă, cămin cultural şi bi
bliotecă ! Vacanţa şi con
cediul binemeritate antre
nează pe cei care ie frec
ventează, ca de altfel şi 
pe cei care le slujesc. La
cătele „moţăie" în belciu- 
gurile lor, câteva geamuri 
îşi arată „ecranele" spar
te, asta ca o regulă aproa
pe generală. La Densuş, 
un om este mereu însă la 
datorie — secretarul pri
măriei, dna Loredana Bog
dan, studentă în anul I la 
o facultate de drept (cursuri 
f.f.). De la dânsa aflăm da
te despre instituţiile comu
nei menţionate, pe lângă 
cele pe oare le-am corista,, 
tat noi la faţa locului. Le 
cunoaşte pentru că şcoala 
aparţine, de-acum, mai 
mult de primărie decât de 
Inspectoratul Şcolar

în
Ju-
pri-deţean, cel puţin 

vinţa gospodăririi.
La şcoala din Densuş nu 

s-au făcut reparaţii în â- 
cest an pentru că s-au e- 
fectuat doar cu un an în 
urmă. Combustibilul a fost 
repartizat de primăria lo
cală din pădurea comu
nală, lemnele fiind tăia t e 
şi trânsportăfe de către 
părinţii elevilor. Cele re
partizate în alţi ani de 
către Centrul teritorial de 
execuţie bugetară Haţeg al 
Inspectoratului Şcolar Ju
deţean nu ajungeau, dacă 
bani nu erau suficienţi... 
Şcoala arată, într-adevăr, 
bine, ioi-colo mai apare 
câte un geam spart, vop
sea scorojită pe Uşi, . ca 
în vacanţă ! Muşcatele din 
clase sunt verzi şi înflo

rite, dovadă că, din când 
în când, cineva trece pe 
aici să le ude. (La Şcoa
la Generală din Sarmizege- 
tusa este permanent un 
cadru didactic de serviciu, 
Pe tot timpul vacanţei — 
n.«.). Un lucru bun şi in
teresant — la intrare este 
afişat. programul de acti
vităţi pe perioada vacanţei 
de vară, în care sunt no. 
tate pentru elevi jocuri 
matematice, vizitarea monu
mentului istoric din lo
calitate, întreceri spor
tive etc. Un lucru bun, 
recreativ, pentru copii, care 
nu pot astfel să uite de 
şcoală. 'V

La căminul cultural se 
simte nevoia mobilieru
lui, în primul rând a 
scaunelor, a aparaturii de 
practică culturală. Inspec
toratul Judeţean pentru 
Cultură a solicitat un ne
cesar de bază materială, 
care sperăm că, intr-un 
timp nu prea îndelungat, 
yg fi onorat în  pluş, sunt 
necesare' reparaţii serioase 
la căminele culturale afi
liate din Peşteana şi Hâ- 
ţâgel. film e «oui mai ru 
lează în căminul de centru 
întrucât aparatura a fost 
retras^; doar cele pe bază 
de aparatură video mai 
reţin atenţia tinerilor, Se1 
joacă in schimb tenis de 
masă. Directorul de că
min, care este şi bibliote
car, desfăşoară o  susţinută 
muncă de difuzare a cărţii, 
iar numărul de cititori, 
chiar şi in perioada de 
vară, când dna Simona 
Alb se află în activitate, 
este însemnat. Să nu ui
tăm, totuşi, că e vară 1

MINEL RODEA
•“O—
i-

Dorin loan. Trif din 
Oeva s-a -căsătorit in a- 
nui 1988. .Avea atunci 21 
ie ani. Căsnicia nu prea 
a mers, d in ; tiidmeht ce, 
aumai după ' un an se 
desparte de soţie.

Desigur nu ar fi fost 
mare lucru; doar nuri nici 
prima nici ultima despăr
ţire d i n t r e  soţi. Pro
blema este că din scurta 
căsnicie1 a rezultat un co
pil, care are dreptul la o 
viaţă cel puţin rezonabi-

mincinos
lă. Aşa stând lucrurile, în 
1990' instanţa îl obligă pe 
tată la o pensie alimen
tară de 700 de lei, care, 
ulterior, va fi majorată la 
7 000 de Ici.

Din ianuarie 1993 Ioan 
Trif „uită" să mai plă. 
tească pensia alimentară 
atât de necesară unui co
pil minor, Şi tot uită, 
până ce se adună mai bine 
de 40 000 de lei. • Pe bună 
dreptate, este dat în ju
decată pentru neplata pen
siei. -

La cercetările care au 
urmat, datornicul tată a- 
firmă că a făcut recurs 
împotriva hotărârii de 
majorare a pensiei. Or, 
adevărul este altul. Recurs 
nu a făcut. Şi chiar dacă 
făcea, sentinţa civilă din 
ianuarie 1993 era definiti

v ă . "
Iată deci un tată min. 

cinos. în primul rând 
faţă de propriul copil, pen
tru care are atâtea obli
gaţii. (V.N.).

Când învăţăm respectul 
faţă de client?

Nu este, încă ora nouă, şi 
celefonul sună insistent 
„Sunteţi— ? — aud de la  
celălalt căpăt ai firului. 
De la acest, nuipăr aţi co
mandat firmei noastre 
(W.S. Shop) o maşină de. 
cusut portabilă. > V-am su
nat pentru a vă -sere scu
ze pentru , făptui că, din 
cauza numărului mare de 
comenzi, nu vom putea 
respecta termenul de li
vrare. Vrem; să vă infor- 
măm totuşi că preţul de li
vrare .va fi cel anunţat îna
inte de 1 iulie (data. intro
ducerii TVA — n.n.). Vă 
mulţumim pentru inţe- 
egere".

Nu aş fi făcut public 
acest fapt, cu toată semni
ficaţia lui benefică, daca 
nu mă vedeam obligat de 
un altul.

îmi trebuia pentru o lu
crare o oarecare cantitate 
de praf alb de marmură. 
Firesc, am solicitat infor
maţia despre existenţa lui 
acolo unde ştiam că se. co
mercializează — la magazi
nul de profil al S.C. „Mar- 
mosim" S.A. Simeria. „Da, 
avem", a venit, răspunsul. 
Când să cumpăr marfa,

constat cu surprindere că 
informaţia pe care o pri
misem era incompletă: 
praful existent în magazin 
era doar de culoare cără. 
mizie. ......
: Ăm căutat aceiaşi pro
dus la punctul de desfa
cere al S.C. ,,Macon“ S. A. 
Bârcea. Exista: M-am dus 
să-l cumpăr. i

„Dar saci în ce .să-l în
cărcaţi av e ţi? "— am fost 
întrebat la poartă. Am luat 
apoi în picioare tot praful 
din Curtea S.C. „Macon" 
până la grămada de praf 
(căci depozit nu pot să-i 

"spun), am încărcat în saci 
şi„. şi âcu-i acu ! Sacii 
trebuiau transportaţi la 
poartă la cântar, cale de 
aproape 1 km, dar cu toa
tă bunăvoinţa salariatei 
care m-a însoţit la „gră
madă" nu s-a găsit un 
motostivuitor liber. „încer
caţi la dl cu buldozerul, 
poate vă serveşte" — am . 
fost sfătuit. L-am rugat şi 
m-a servit. Am străbătut 
călare pe aripa buldozeru
lui, ca un beduin între 
cocoaşele cămilei, toată 
incinta „Maeon", la desti
naţie am scos un Brâncuşi

din buzunar (doar nu 
v-aţi închipuit eă buldoze-. 
ristul a consumat motpri. 
nă de dragul ochilor 
mei ?) şi-am pus sacii. pe’ 
cântar. La plată, după 
20—25 de mihute de aştep
tare a facturii de ia de
pozit am . constatat ,..şă 
transportul până la poar
tă mă costase 20 la -ută 
din valoarea mărfii. $i 
transportul acesta intra in 
obligaţiile furnizorului, de 
vreme ce nu mi s-a per
mis intrarea în incintă cu 
mijlocul propriu de trans
port. „Nu te-a obligat ni
meni să dai" — va obiec
ta cirieva mai cârcotaş. 
Ce voiaţi, să „stric piaţa" 
pentru alt cumpărător care 
venea mai apoi să cum pe. 
re praf de marmură albă?

Cele trei fapte nu mai 
au nevoie de comentarii. 
Poate doar comparate în 
continuare cu altele de a- 
cest fel, ce se petrec la 
tot pasul în comerţul nos
tru. La asemenea comen
tarii vă invităm pe dv., 
stimaţi cititori ai acestor 
rânduri.

DIN DOSi\RELE 
POLIŢIEI

ÎNGHEŢATA Şl 
MILIONUL

Probabil că- Alexandru 
Nastaş, cetăţean din Re
publica Moidova, va ţine 
multă vreme minte popa. 
sul făcut la Deva. Nu de 
altceva, dar poliţia J-a sur-, 
prins în piaţa din cartierul 
Micro 15 făcând comerţ 
ilegal. Pe lângă faptul că 
i s-a confiscat, o maşină 
pentru prepararea Îngheţa
tei în valoare de 1 milion 
de lei, a mai trebuit să 
plătească şi 30 000 de lei 
amendă. •
ÎNCĂ O CONDAMNARE 
La 25 de ani, Baron 

Brastaş din Hunedoara nu 
avea nici o ocupaţie. Avea 
însă două condamnări la 
activ. Ultima era de un 
an şi .273 de zile, dar i>e- 
executată. Recent a fost 
însă arestat, iar acum— 
face şi restanţele.

I S.C. „CORVINTRANS“ S.A.

}  HUNEDOARA
str. Stufit, nr. 2 . ̂  j| „ |

» Vinde Ia licitaţie publică, în fiecare joi a *
| săptămânii,, ora 10, următoarele mijloace de | 
* transport:I
\:

!•
i

Autocamion R 8135 FBD 7 
Autotractor R 10215 FS 
Autotractor R 12215 FS 
Remorcă bascul. 2 R B 5 A  
Remorci tip 2 RPF 7 

Remorci furgon simplu 

Remorci furgon izoterme

1 buc, I
1 buc. I
2 buc.* 
1 buc. I

11 buc. |  
5 buc.?

— 2 buc.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la * 
{ sediul societăţii sau Ia teL 713330—713331. | 
î % («12) l

BANCA AGRICOLA S.A. 

SUCURSALA JUDEŢEANĂ 

HUNEDOARA — DEVA

Anunţă că în data de 5 august 1993, ora *
| 12, la Casa de Cultură din municipiul Deva va J 
* avea loc adunarea preliminară a acţionarilor |  
I băncii, cu următoarea ordine de z i : >

•  desemnarea reprezentanţilor din judeţ » 
; care vor pârticipa la adunarea generală a acţio- J 
| narilor Băncii Agricole S.A. din data de 3 1 1  

J august a.c. la Bucureşti, conform prevederilor; 
I art. 17 din Legea nr. ’31/1990 privind societă-J 
! ţile comerciale; *
I •  prezentarea statutului şi contractului |  
» de societate ale Băncii Agricole S. A. î
1 Lista acţionarilor este afişată Ia sediul |  
J Băncii Agricole SLA., Sucursala Devâ, filialele ? 
I Călan, Haţeg, Orăştie şi Agenţia Ilia, precum J 
I şi la sala unde are loc adunarea preliminară a t 
J acţionarilor băncii. Prezenţa ~ acţionarilor este J*
j obligatorie.
%[h
I

CONDUCEREA SUCURSALEI 
BANCn AGRICOLE S.A.

(609)

MARI REDUCERI DE PREŢURI!
« s  $ . C. FARES S. A. ORÂŞTIE f  *

str. Plantelor, nr. 50 , , ,
Produce şi livrează In întreaga ţară societăţilor comerciale de stat 

şi particulare concentrate pentru băuturi |ră#Htoare şl băutori 
alcoolicei „ % - p ; y \ o . t f

•  Concentrate: Cola, Kiwi, Orange, Banane, Mango, Ananas,
Căpşuni, Piersică st. 0,51 330 lei/st.

•  Concentrate: Cola, Kiwi, Orange, Banane, Mango, Ananas, Căp
şuni, -Piersică ş ^
Lichior caise' "* st. 0 ,51
Lichior banane st. 0,51
Whisky „Scorilo“ st. 0,5 1
Toniplant (tip Bitter suedez) st. 0,251

400 lei/kg. 
737 lei/st. 
731 lei/st. 

1260 lei/st. 
411 lei/st.

ION CIOCLEI *li
La aceste preţuri se adaugă 18 Ia sută TVA.
Concentratele pentru băuturi răcoritoare sunt preparate din arome 

identic naturale, a căror calitate este la nivelul standardelor inter
naţionale şi au un conţinut de zahăr de 65 Ia sută.

Orice relaţii la telefoanele 095^641940 ; 641941. (590)



r. Gorvinul pe 
drumul redevenirii

Convorbire cu 10AN PETCU, 
ţ i ' , preş ed i nt e l e  Clubului F.G. Corvinul

— V-aţi întors miercu- jocul formaţiei hunedo- 
rea trecută cvi lotul de la rene, ce mai trebuie f ă- 
pregătiri, de la Buşteni, cut pentru ca, în viitorul 
Cum a fost, cu ce condu- campionat, Corvinul să-şi 
zii aţi revenit la Hune- revină la... normal ? 
doara? ># _ — La Buşteni m-a bu_
» A fost o perioadă curat că noii veniţi ne 
estimă de pregătire fizi- dau speranţa că vom to
că generală, în aerul ozo. ţări apărarea, că se vor 
nat al munţilor şi ce e evita multe neplăceri In 
mai important, profitând această zonă fierbinte a 
de prezenţa altor forma- oricărei echipe. Suntem 
ţii Pe Valea Prahovei, au jncă în tratative pentru 
fost susţinute nu mai pu- doi jucători — unul Ia 
ţin de A partide amicale mijloc — Tiţa nu mai re- 
cu Rapid, Metalul P16- vine la noi, şi un altul 
peni, Callatis Mangalia şi fn faţă. Noi ne punem 
Dacia Piteşti. Bineinţe- mari nădejdi în tânărul 
Ies că nu  s-a urmărit re- Păcuraru; care se descur- 
zultatul, ci numai însuşi- că destul de bine până 
rea tacticii de joc preco- fn faţa portarului, dar 
nizată de conducerea teh- ratează m ult Aici are 
nicâ, .asimilarea" cât mai încă d e . perseverat» şj 
rapidă de către echipă a Ccetăchescu e o extremă 

. noilor veniţi îri echipă de meserie. Cred efi pU. 
(până acum) Covaciu, Păr tem conta pe el şi o să-l 
dişan şi Cruceru (Spor-.. înlocuiască cu succes pe 
tul Studenţesc) şi Costă- £. Marian. Dar mai a- 
chescu, reyenit la Hune- vem pe Mitricâ, Rus, Cio- 

i doara, căutarea unor yâ-J *ea, care proinit. Echipa 
riante cât mai optime de se descurcă în teren, a- 

; formare a echipei de ba- părerea e mai sigură, dări 
ză, la care au acces t>ri„ până acum s-a marcat 
care din lot, în funcţie Prea puţin din multele 
de valoarea şi dăruirea ocazii create tot de echi- 
pentru culorile echipei, Pă. In meciul cu Rapid 
sub îndrumarea antrertn- pierdut de noi cu 2—0, 
rului principal Virgil la Buşteni au fost ratate 
Stoica, avâridu-1 că ‘ se- şase ocazii clare de gol.
CUnd pe Ioniţă, portarul 
de atâţia, ani a l Corvinu- 
lui. r

— Nu aţi mai apelat 
la serviciile unui antrenor 
din afara judeţului ?

— A fost părerea una. 
nimă a conducerii clubu
lu i şi chiar a multor sus
ţinători să dăm gir unor 
oameni legaţi de această 
echipă. Atfem experienţa 
(cam amară) eu antreno
rii Dudu Georgescu şi 
Robert Cosmoc. Chiar şi 
dl Ion V. Ionescu ne-a 
părăsit fără prea multe1 
explicaţii, deşi avea con
tract cu clubul nostru pe 
doi ani.

— Cum se conturează

Trei de către Costăches- 
cu, două de Păcuraru şi 
una de Rus. E pumai un 
exemplu.
• — Primele două etape 

sunt de „foc" acasă (dar 
nu la Hunedoara ci la 
Brad) cu F.C. Bihor şi 
F.C. Maramureş. Cât se 
vor mai juca meciurile 
de acasă în,., deplasare ?

— Am înaintat un me
moriu la F.R.F. în care 
solicităm reducerea pe. 
ripadei de suspendare a 
terenului. Credem că se 
vâ reanaliza severitatea 
sancţiunii şi ni se va mai 
reduce din suspendare. 
Ar fi un act de dreptate 
pentru echipă, dar şi 
pentru suporterii noştri.

UN GĂND PIOS PENTRU

MICHAEL KLEIN

S-a împlinit un âh de la trecerea surprinzătoare, ne. 
iertătoare, în nefiinţă; a lui Mişa Klein, adoratul fot
balist al Hunedoarei, al reprezentativă! României, al 
cărei tricou l-a îmbrăcat cu profesionalism, mândrie 
şi o mare răspundere pentru tricolorul românesc. 
Mişa nu mai esfe printre noi, alături de familia sa. 
Hunedoara însă; oamenii ei, nu-1 vor uita niciodată.

Sperăm că definitivarea şi amplasarea Unei sta
tui în incinta stadionului Corvinul a celui care a 
fost marele fotbalist Klein, atribuirea numelui lui 
unei străzi din Hunedoara ca şi acordarea titlului 
post mortem de Cetăţean de onoare al municipiului 
Hunedoara, vor menţine mereu trează in memoria 
noastră, a tuturor celor care ]-au cunoscut şi apre
ciat pe MICHAEL KLEIN.

ÎN MECI DE PREGĂTIRE ; v ■ ; 
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O plăcută ocazie pentru 
galeria Corvinului de a ur
mări pe teren propriu, 
fie şi în meci amical, pe 
favoriţii lor. Şi noi con
semnăm cu plăcere pre
zenţa grupului de supor
teri, adevăraţi şufletişti ai 
Corvinului, chiar şi la me_ 
ciurile de pregătire, semn 
că şl în ' noul campionat 
vor fi alături de Corvinul. 
Şi să mal spunem că gos
podarii stadionului se află 
la datorie, cu aceeaşi con
ştiinciozitate notată de noi 
în câteva rânduri, gazonul 
stadionului.fiind excelent!

Ca la orice meci de
pregătire, antrenorii ambe
lor echipe n-au urmărit re. 
zultatul, cî randamentul 
care îl dau jucătorii noi 
veniţi, stabilirea formulelor 
pentru noul campionat. 
Vorbind despre ' hunedo- 
reni, antrenorul principal 
Virgil Stoica, secundul său 
Ioniţă şi nu în ultimul 
rând conducerea clubului 
sunt interesaţi în testarea 
jucătorilor noi veniţi, în
cadrarea în tactica d e ;
joc preconizată şi omoge- 1 
nizarea formaţiei. Cei în
drept, dar şi spectatorii au

Febra transferărilor

apreciat evoluţia noilor ve. 
niţi de la Sportul Studen
ţesc, portarul Covaci, libe- 
roul Păelişan şi stoperul la 
marcaj Cruceru, în jocul 
lor simţindu-se siguranţă, 
plasările bune, ieşiri ra
pide din apărare cu pase 
precise „la om" sau în 
adâncime. Hunedorenii s-au 
aflat aproape tot timpul 
în atac, reuşind unele ac
ţiuni frumoase, gustate de 
public. Se creează zeci de 
ocazii la poartă, însă se 
ratează foarte mult. Con
ducerea clubului, antreno
rii sunt preocupaţi pentru 
aducerea încă a doi jucă
tori — un mijlocaş şi un 
înaintaş. Şi cu ce are 
Corvinul la ora actuală 
se poate alinia în noul 
campionat o echipă bună 
care să aibă oricând şi 
rezerve... competitive. Iată 
şi jucătorii folosiţi sâm
bătă, cu C.F.R. 'Timişoa
ra : Covaciu, CăpaaSfceseu, 
Fartuşnic, Pâeltşan, fifcu- 
ceru, Chira» Bardac, Che- 
zan, Mocioi (da» la Sado% 
Costăcheseu (revenit jte e-;; 
chipă), Păcurari Tetiîeami, 
Bozga, Rus, Ciprea, Ste. 
rean. Erau indisponibili 
Mitrică şi Bordeanu.

• . Despre ce s-a vorbit 
foarte mult 'in  presă refe
ritor la „divorţul" antreno
rului Mircea Rădulescu de 
Rapid s-a înfăptuit: a 
fost numit antrenorul re. 
prezentativei Egiptului. De 
fapt, dintre cei patru arbi
tri plecaţi pentru a  cuceri 
un post de antrenor, M. 
Rădulescu, Gh, Staicu, I. 
Motroc şi N. Oaidă, numai 
primii doi au fost angajaţi 
(Staicu la olimpici), deo
camdată. •  In sfârşit şi 
Dorinei Munteanu s-a decis 
pentru clubul belgian Cer- 
cle Bruges, pentru dolari 
IrumoşL Merită. Dar ce face 
Dinamo cu partea Stângă 
fără Selmesy şi D. Mun
teanu? în  schimb, porta
rul Prunca e hotărât să ră
mână pe Ioc. a Nici Cete- 
şilă de la Sportul nu mai 
face paşi peste graniţă. 
Spune că mai are vreme., 
a  Şi Ilie Dumitrescu (va
loarea Stelei) îi face zile 
fripte procuratorului său, dl 
Ion Becali, bine cunoscut 
de oamenii de fotbal din 
ţara noastră. Acesta i-a a- 
sigurat un contract pe 3 
ani, la o echipă din vest, 
cu o ofertă de 800 000 do
lari pentru Steaua şi 250 000 
dolari pe an pentru Ilic, 
plus casă, autoturism şi 
alte facilităţi. Ilie sc aş
teaptă la mai mult, de da 
alte cluburi. Deci, încă nu

a hotărât. •  Şi pe Tene dş 
la Gloria Bistriţa îl st’*' 
pâneşte gândul plecării 
o echipă străină. Dacă 
pare ceva serios părăse 
Bistriţa. Până atunci 
antrenează alături de 
proaspătul- (şi cxper 
tul) venit până acum 
Gloria, Majearu. “Cam 
ţin pentru o echipă ce 
trebui să joace în cujp 
europene. •  După ce 
tara de Ia Jiul Petroşani, t 
ajuns la Dinamo, un 
coleg de al său, funda 
Ovidiu Dodu a 
la Universitatea Craiov 
«are va câştiga nu ,«ai 
un apărător valoros, dar |  
o extremă veritabilă 
conţraatac. •  O surpriză 
Steaua, lăcătuş s-a sătu 
de străinătate şi doreşte'; 
se reîntoarcă în Ghenc 
Nu ştim cum va fi pr 
năbădăiosul jucător de 
ducere, dar mai ales 
foştii colegi de echipă, 
cum, trebuie să reintre 
formă, căci pe teren in 
cine este îh formă. •  P r .  .  
greşul Bucureşti, bine aî^®1 
tată de către băncile 
o sponsorizează, aduce 
lot o seamă de jucă 
de la diferite echipe 
ţară. Dan Potocianu de* 
Reşiţa, dar şi ălanolc del 
FAUR Bucureşti. Are 
profesor Ionescq. din 
face echipă. Că şi b 
sunt t :

£ 3  Ş
~ :■..H 'M  V.:ÎS?U.; 3

5

In ce etapă a turului vom vedea' din nou fotba] 
la Hunedoara ? Foto PAVEL LA ZA
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Divizia C - faza judeţeană
LA MUREŞUL DEVA LOTUL ESTE ÎNTĂRIT

se sub semnul sărăciei
Mureşul Deva şi-a înce

put pregătirile pentru noul 
campionat 1993—1994 în 
ziuia de 6 iulie,‘când a a- 
vut prima reuniune a lo
tului şi s-au înregistrat 
şi primele absenţe, unele 
motivate. Prezenţi la faţa 
locului, am constatat preo
cuparea conducerilor aso. 
ciaţiei şi a  secţiei pentru 
întărirea Iotului, a echipei. 
Clţiar în ziua respectivă 
s-au dus tratative- eu doi 
jucători de la o echipă 
vecină şi totul era OK până 
când s-a discutat suma 

• pretinsă de club pentru a- 
prObarea transferului: 2
milioane de lei pentru fie
care fotbalist Poate nu jo 
fi mult la valoarea leilor 
de azi, dar pentru Mure. 
şui este peste puterile fi
nanciare. De fapt,- ne în
doim că această sumă ar 
putea fi scoasă de orice 
alt club din Divizia C — 
faza judeţeană. Nici echi
pe cu anumite pretenţii nu 
sunt în stare, ce să mai 
vorbim 'de echipele foarte 
sărace, care abia pot efec
tua deplasările şi să achi
te pe terenurile proprii 
baremurile pentru arbitri? 
Nd întâmplător, se efectuea
ză împrumuturi sau schim
buri de jucători mai a-

vantajoase, pentru ambele v 
părţi, dar care nu aduc bani f 
în visteriile goale ale clu- . 
burilor.

Aşa stând lucrurile, Mu
reşul Deva a demarat pre
gătirile cu câteva noutăţi: 
Rahoveanu, JCiubotaru, Ar- |  
deleanu, Neagu, Buţi, Vâr- 
Ian, Tănase, Rădos, Dpnciu, 
Naeu, Cârstoiu, Gâţ.Şpinea- 
nu, Petrlc, I,uca, N. Ro- ; 
meo, Ţâf, Toii», Răducănes- 
cu, Elek şi Stroia, Berindei 
şl Bulgaru, de la Corvinul ? 
Hunedoara. A trecut pe ■ 
la club, dar nu s-a pre
zentat la lot Marinescu 
(Minerul Urlcani), deşi i-a 
expirat legitimarea în Va. 
lea Jiului.

Din ceea ce ne-au rela
tat interlocutorii noştri, am 
reţinut că deocamdată 
sponsorul cel mai aproape 
de echipă a rămas tot 
mina Deva, că ar dori 
foarte mult să-i sprijine şi 
alte Societăţi comerciale din 
Deva şi împrejurimi. Oare 
nu ar fi bine ca şi muni
cipiul Deva să aibă o echi
pă de fotbal pe măsura im
portanţei cconomico-socia- 
le în judeţ, a cerinţelor 
(justificate) a numeroşilor 
iubitori ai fotbalului din 
oraşul de la poalele cetă

ţii? Se aşteaptă sprijin $ 
de la firme cu renume, - 
bine cotate, cum su n t: Fi. 
liala Electrocentrale Deva, 
S.C. Maeon S.A., S.C. Ca- 
sial S.A., de la alte socie
tăţi comerciale din oraş şi 
patroni ce iubesc sportul, 
fotbalul. Primăria a făcut - 
rrfrj.lt pentru municipiu — 
mai buna gospodărire a o- 
raşului şi înfrumuseţarea 
sa. Credem’ că poate1 a- ' 
juta mai concret şi spor
tul. ;

Sigur, pregătirile îşi con

tinuă cursul cu antrenorul 
Carol Gal, dar - baza mate
rială e săracă, abia reu- 
şindu-se să se cumpere 20 
de perechi de tenişi. Ori
cum, lotul după o pregă
tire fizică generală a in
trat deja în febra meciu
rilor amicale, fiecare jucă
tor dorind să. prindă un loc 
în echipă. Cei care pot 
să facă ceva pentru echi
pa deveanâ, sunt rugaţi să 
vină lângă această forma
ţie atât de cunoscută în 
fotbalul hunedorean.

pă tehnică, disciplinată, 
care joacă fotbal de cali
tate .Deşi greutăţile pers*s_ 
tă. Şi în prezent, o parte 
dintre jucători stau câte o 
perioadă in concediu fără 
salariu. • l

In meciul de la Deva. 
mai ales în prima repri- 

. ză, simerienii au jucat cu 
mult aplomb şi dăruire şi 
credem că merită sprijinul

cuvenit în viitorul , cacft- 
pionat, pentru a se âsig 
condiţiile cerute de pregâ 
tire, refacere şi transp 
-«v* • echipei 5n depias 
Iată lotul aflat în plină 
gătire: ' Sa’va, Szocs,»
D. Costea, Hârâci» Moglq*^ 
Sas, Popa, Kovacs, Sic 
Rojdaş, Dan, Oacheş, 4 
zică, Rupacici, Pleian.

VEŞTI MAI BUNE DE LA MINERUL CF.RTEJ

C.F.R. SIMBRIA LUPTA CU GREUTĂŢILE

RrimUl meci de pregăti
re  al echipei C.F.R. Sime- 
ria s-a desfăşurat la De
va, cu Mureşul, în; data 
de 21 iulie. Cam târziu, 
dar asta e situaţia, echipa 
feroviară fiind una dintre 
cele mai sărace formaţii 
din judeţ;’ contrar păreri
lor că este o echipă a 
C.F.R.-ului unde se ştie 
că se câştigă mai bine de
cât în multe alte societăţi 
comerciale. Adevărul este 
că singurul sponsor al e- 
chipei este REVA S.A. (fos
ta Uzină de reparaţie a 
materialului rulant) care 
n-are posibilităţi prea 
mari de sprijin, în timp 
ce C.F.R.-Ul a uitat a-

proape complet de eqhipa 
ce le poartă sigla din 1909! 
După cum ne relata an
trenorul formaţiei, Nico- 
lae Alexiuc, jucătorii sunt 
mândri cu titlul formaţiei, 
mulţi ani de renume în 
fotbalul ţării, dar iată, ce
feriştii i-au uitat în şinii 
după revoluţie şi nu mai 
au sprijinul cuvenit. Poa
te îşi întorc iar faţa spre 
ei. Speranţe îşi pune C.F.R. 
Sinieria în noul sezon şl 
în S.C. „Marmosim" S.A. 
(Marmura), care le-a pro
mis sprijin. Până atunci, 
lotul se pregăteşte cu a- 
oeeaşi perseverenţă şi do
vedeşte că e dornic să se 
prezinte din nou ca o echi-

Din noianul de veşti ce 
le primim în legătură cu 
situaţia materială rea ce 
persistă la cele mai multe 
cluburi de fotbal şi în ju
deţul nostru, am primit şi 
una mai bună, de la ing. ? 
Daniel Andronache, pre
şedintele clubului Minerul 
Certej. Nu că se stă stră
lucitor, dar s-au găsit înţe
legeri de aranjare a unor 
transferuri convenabile de 
ambele părţi, lotul fiind 
întărit la ora actuală cu 
câţiva jifcători noi veniţi 
în timp ce acţionează şi 
pentru îmbunătăţirea con
diţiilor la vestiare, unde 
se termină lucrările ia 
bazin (saună).
; Aşadar, sub îndrumarea 

antrenorului principal Mu 
cea Marian şi a secundu
lui său, N. Halga. în*r- 
gul lot se oregăteşte 
sârguinţă pentru noul cam

pionat. Iaiâ componenţă 
sa : Magearu (revenit de 4â' 
Venus LUgoj), Pârvu, *Rh^ 
(portari), Băda, Lavu, MaK4 
teş, Dodu,' Sabou, Bozaiţ 
Halga, Constantin. De.’ 
Metaloplastica Orăştie = 'Qţg 
venit Asaftei, Dumitreasă^i 
Verde Radu. Se află t i ;  
pregătire şi Ungureâm» dă 
la Arinata Aiirul Brad, 3 ' 
ian (Venus Lugoj), Cioclăt 
(C.F.R. Simeria), Adam 
talul Crişcior), precum ^  
Răfăilă. Ciobanu şi Bacit|J; 
Un lot cu jucători ce pro- 
mit mult încât, şi conduce^’ 
rea clubului vizează umrf 
: itre primele trei lecorţ-' 

Incitant pentru echipe „ctr 
renume" şi foarte frumotf-* 
pentru inimoşii suporteri

Certejului ! - i

}•': ii realizată de 
SABIN CERBU



I
PUBUCITRTI

VANZARI-
CUMPARA2I

•  Vână caroserie com
pletă, motor 'cu cutie de 
viteză (în stare de func
ţionarei, punte fată com-

"etă d e , Skoda S 100. In- 
rmaţii tejefon 95/61X803, 
jva, după orele 16.
•  Vând.urgent Lada 2104 

IgpSi^'Ttâpi, an fabricaţie. 
|8BS. j$n Germania, stârb 
perfectă, V pfeţ negociabil. 
Stiheria, telefon 661316.', '

(059692) '
' o  Vând do2 ator TEC — 

CbRteiitss, nou, Jaranţie 10 
Step! ¥«L 122927.
*■ , ' (059782) •
* >  Vând cr io; . f i i .  
DBVâ, «ei. 619493.
' (559908)
#  ţÎjWtf f-r garsoni c ă, 

M stâtr' 'parter, etaj I sau 
bE* * Telefon 619493.

(SQ9908J
' £  Vând autobuz Robur, 

H  îtettfi*"1’ an ‘ fabricaţie 
gM £‘) seeţhegociabiL In- 

' Sîfneria,' str, Bls- 
ă M k ,r 'ttr:'%fâ, după cira’
jg;, (559905)

#  Paroîiîa ortodoxă Roş- 
f i» !  vinde nrge i 1 rur.e 
Retezi tel. 633250 satr

după oră 20.
(559909)

B Vând rochie nouă de 
ddtfiâsă. mărimea 42—44, 
telefon 623112.
* (559904)
1 0  Vând autodubă Ford 

ăJTVmittt, înmatriculat, preţ 
VS6066 iei, şi televizor co- 
« r  Speotrja, combină mu. 
4M B  CD, tel. 629370, după 
©Ta 16. (559901)

AC. Impact Inter- 
W iL . 'Deva vin- 

Assos — 
Mp*614, BT — 

218,
-1694 ş i alte- 

f f c . ' l a  «fer», str: M. 
jMtieţteCU, nr. 85 (Bis-' 
M» TV h inclus
fa  ypeţ. (559700)

4  Fi ma GTî Com- 
Deva vinde teh- 

eateul in ori- 
configuraţie, la 

te irte  avanta- 
Telefon 613754. 

(559660)

•  Tichter — l.Iale 
Internaţional I m p e x  
S.R.L. Deva oferă 
spre vânzare cuptoare 
de brutărie, de oa- 
pacitate etică ?i mijlo
c ite ' Cuptoare Le sunt 
doiate cu 3 sau 4 eta- 
f t .  tifla) la preţuri ■ ar 
WBţl&joase. . Informaţii 
| a  telefoanele 0%/ 
«D U ? şi 095/615353.

(559668) ,

'#  Vând urgent Trabant 
aptei; fabricat in anul 
IM ,  Telefon 624935.

(559699)
•  Vând camion 10 tone,

Voivp»V*r, izotermă, preţ 
bun, stare impecabilă, tel. 
— M8 (559698)

B Vând autoturism Volvo 
M l Diesel. 1985, stare Im
pecabili, tel. 626368.

(559698)
- •  Vând camion Mercedes 

MB ’ Diesel, neînmatricula- 
ML T bL 626368. (559698)

•  Vând urgent tractor
I f  JMA tteşorod, nr. 81, te- 
M P U 3 .  (559825)

•  Vând garsonieră, con- 
radus, cărămidă, Hu-

n—cart, 490000 lei. Rda- 
ţlt 825889 (4 august), intre 
t*—16. (559824)

, •  Vând 29 ari pământ, 
D n ă t  Streiului. Informa
ţii «13479. (559697)

•  Vând copiator Minol- 
ta  Mazda 929 mmk %M. 
pentru p iese d e schim b,

' : frigider cu «fengelalţni «i- 
tie şi .radiator Opel staţie 
amplificare W * tereoţ 
Informaţii Deva, ..telefon 
636365. (559695)

•  Vând Fiat Croma şi 
Citroen, Turbo Diesel,-an 
de» fabricaţie 1989. Tele
foane 620257, 620644.

(559694)
•  Vând Televizor alb. 

negru, Sirius 208,- stare 
foarte bană1, telefon 626216.

(559690)
•  Vând1 apartament 2 

camere, decomandate, etaj 
4 (ultim),' zdna Ceangăi 
(birouri PECO), p r e ţ  
4 boo m», tei. 626287.

<550691)
•  Vând VW cembi, uşor 

avariat, pentru piese de 
schimb. Telefon 71584?.

■ : (5SS890)
•  Vând apartament trei

camere. Brad;, zonă centra
lă, 3 300 000 lei, relaţii, 
la telefon 095/656692, ©*
rele 15—20. (559689)

•  Vând apartament 2 
camere, etaj I, Orăştie. 
Telefoane 641746, 641704
. v .(559888)

•  Vând casă şi Renault
18. str- Horea, nr. 93, De
va. (559685)

»  Vând cameră d e l u a t ’ 
vederi Panasonic, 303 G, a- 
partament 4 camere, etaj 
I, bdul N. Bălcescu, tele. 
vizor color, preţ convena
bil (pompă injecţie Audi 
în cinci). Telefon 626237.

(559683)
•  Vând apartament 2

camere, Geoagin-Sat, tele
fon 318. (559682)

•  Vând piese Audi 100, 
de orice fel. Tei. 626235.

(559681)
•  Vând urgent casă, 

curte, n  grădi *» in Dei ,i 
Telefon 618514

(559680)
•  Vând camion Diesel,

3 < vw* şi >g <- „< t‘ ameră 
frigorifică. Telefon 622676.

(559679)
•  Vând în Deva Ioc de 

casă, grădină cu poai şî 
garaj cu trifazic, posibi - 
tfiţi h  introduceri f*i- 
metan informaţii l 'c . <, 
ie le i»n 61699 t 616755

(559678)
•  Vân i Dacia 1310 TX

an fabricaţie 1980, preţ 
negociabil. Informaţii Deva, 
str. liliacului, bloc 22, ap. 
1. (559676)

•  Vând garsonieră con
fort I şi maşină de vată 
de zahăr, telefon 712821.

(559760)
»  Vând pământ Haţeg, 

zonă centrală. Hunedoara, 
teL 722339, după ora 16.

(559770)
•  Vând apartament două

camere, in Hunedoara, 
cumpăr cuzineţi R l,  Dacia 
1 MO. Relaţii telefon 721509, 
orele 12—22. (559771)

•  Vând televizor color 
Gnmdig. preţ avantajos. 
Informaţii telefon 721317,

(559777)
•  Vând urgent casă, preţ

convenabil. Hunedoara, 
Sarmizegetusa, 22 A.

(559779)
m ântl tra Lanzbui- 

dog“ 20 CP, eventual plug 
original, fabricaţie 1940, 
Câmpuri-Surduc, nr. 8.

P59673)
•  Vând frigider 2401. 

Deva, telefon 621376.
(559851)

•  Vând rulotă comer
cială, avantajos. Deva, AL 
Armatei, bl. 2, sc. 2, ap. 
25, mele 8—22.

(559650)
•  Vânt) studio cu iadă, 

stare bună. Telefoi\ 612248, 
după ora 13.

(559548)
•  Vând garsonieră Simb

ria, confort I, zonă cen

trală. Informaţii telefon

(559620)
•  Vând Citroen Visa,

,j. - ; i, 1979, 7-ă
cmc, Stare excepţională, 
?onsum 4,8 î la 

■ DM sau lei. Telefon 625743, 
după ora 17. (559313)

•  Cumpăr apartament
două camere, centru, Goj- 
du, Progresului, Dacia. De
va, 612908. (559658)

: •  Vând apartament două 
Camere. Brad, şţr. General 
Milea ,itr. 6, bloc B.8,. ap. 
14, telefon 650307.

’ (353662)
ţ  •  Vând maşină de trico

tat electrică, cu cartelă, 
npuă itm. c , Sii(, ,rba (Fran 
te), preţ -700 000 lei. Tel.

; 910817, după ora 16. 
t ' (559663)

j •  Vând maşină (îtalm) 
« n tru  cpburi gheaţă, 

= 6§6705, după ora 19.
. i  (559631)
- jm Vând apartament trei 
camere. Orăştie, str, Pri- 

‘ c#*ffl,âî, :‘bl8c 'Tn;;'
' (559665)

•  Vând Trabant combi 
’ cu motor -rezervă. Hune
doara, telefon 713535.

(559911)

SCHIMBURI 
DE LOCUINŢE

•  Schimb apartament 
trei camere, cu apartament 
4 camere. Hunedoara, tel.

,717229. ,(559774)

•  Schimb garsonie
ră confort I, Hunedoa
ra, cu simjlar Deva, 
Telefon 716422.

(559778)

•  Schimb sau vând a- 
partament două camere, eu

t garsonieră. Eminescu, bloc 
35. Informaţii telefon 
624191. (559642)

•  Schimb apartament
două camere şi o garso. 
nieră, alăturate, în Deva, 
cu apartament 3—4 came
re, central Deva, Cumpăr 
apartament 3—4 camere,
central. D e v a ,  telefon 
616547. (559592)

ÎNCHIRIERI
•  Caut pentru închiriat

garsonieră sau apartament 
2 camere, *fn Deva. Tele
fon 613754. (559659)

PIERDERI
•  Pierdut chitanţă depu

nere Societate Minimi SRL, 
pe numele Murar Magda 
Margareta. O dedar nulă.

(559671)
•  Pierdut mapă acte 

(facturi, certificat înmatri
culare Mercedes 280) Re
compensă, telefon 611421,

(559670)
m Găsit 50 oi hi lanul 

de porumb. Bârcea MIcS, 
nr. 81. ■ (559677)

OFERTE 
D E  SERVICII

•  Cooperativa Meşteşugă-
. rească .Prestarea** Hune
doara încadrează, de ar- 
geriţă, trei tinichigii auto, 
categoria 2—Ş. Informaţii 
la sediul cooperativei. Pia
ţa Libertăţii, nr. 7, tele
fon 718058. (559773)

•  Caut urgent în Brad,
menajeră tânără, cultă, bună 
gospodină, salariu adecvat 
calităţilor. Brad, t elefon
651234 (559626)

•  Caut tinere prezenta
bile pentru activităţi de 
bar, discotecă, cu experien
ţă în domeniu. Diformaţi! 
Brad, telefon 651234

(559626)

•  Suntem 2 vârstnici •— 
căutăm fată sau femeie se
rioasă pentru a ţie ajute 
ia fucrări-casnice — gos- 
:pMire§ 1 IrV iu , 54 yl*»' 
tA

(559666)

e Societate comer
cială Tip privat anga
jează în condiţii a- 
vantajoase şoferi pro
fesionişti, cunoştinţe 
Diesel dulgheri zi
dari şi ospătari — 
barmani Tel. 625431.

. (550907)

•  Important, La 
subsolul sediului Ju 
decătoriei . s-a deschis 
o nouă unitate de 
ooafor ţ frizerie, -'«er, 
viciile sunt ireproşa
bile, preţuri accesibi
le. V iziteţi-ne. Pro
gram de funcţionare 8 
— ir. , (5 9206)

contra serviciu. Numai 
Asociaţia Cercului de 
Misiune . Evanghelică 
Româno-Gennană, cu 
sediul în Simeria, str. 
Biscaria, nr. 90. având 
reprezentanţă şi In 
Germania, vă poate 
aduce gratuit tn ţară 
dubiţe şi microbuze 
noi sau folosite tn 
funcţie do tipul dorit 
Fiind asociaţie carita
bilă. vă aducem gra
tuit dubiţa sau 'micro
buzul dorit, Insă ne 
rezumăm şi noi drep
tul de a ne aduce pro. 
dusele şi materialele 
necesare activităţii 
noastre caritabile. O- 
norăm orice comandă 
in maxim 7 zile. Te
lefon 095/661316. Co
menzi şl informaţii zil
nic 8—21. (559692)

DECESE

•  Soţia Florica, co
pil! Neli, Victor şi 
Cristi anunţă cu a- 
dâncă durere încetarea 
din viaţă a celui care 
a fost un bun soţ, 
tată şi bunic

NICOLAE TRIFAN, 
în vârstă de 66 de 
an i înmormântarea te  
ziua de 4 august 1993, 
ora 13, de la Casa 
Mortuară Deva, ■■■

(559913)

•  Nicaieta şi Radu 
CtebenM transmit dlui 
Inginer Tudor Ionescu 
profundul regret şi în
treaga lor compasiune 
pricinuite de dispariţia 
neaşteptată a soţiei 
sale

Ing.
DOINA IONESCU, 

a cărei amintire va 
rămâne pentru toţi 
neştearsă.

(559693)

-0  Familia îndurerată 
anunţă o i  profundă 
durere trecerea tn ne
fiinţă a celei care a 
fost a nepreţuită mamă, 
bunică şi soacră 

SIEGKL ROZ AU A, 
Ir» vârstă de 78 de anL 

înmormântarea va 
avea Ioc azi, 3 august 
orele 14, ia Clmitirol 
din str. M. Emlnesca, 
Deva. Dumnezeu s-o 
odihnească}

(559684)

! R J4.T .P.
|  Anunţă intenţia de 
J transporttj in comun de

| CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 
! D E V A
| Având in  vedere bugetul pe 1993 şi ţinând seama 
k că trebuie făcută deratizarea (generală — dezinsecţie 
I şi dczinfccţie). a întregului municipiu, solicită urmă- 
J toarcle:

I * Unităţile economice eu capital dc stat şi pri
vat vor efectua deratizarea generală în toate spaţiile

I'  ce le aparţin.
•  Asociaţiile de locatari, precum şi cetăţenii cu 

; proprietăţi vor efectua deratizarea generală în . sub- 
I solurile tehnice, în spaţiile anexe şi aparţinătoare.
. •  Primăria va rezolva deratizarea pe spaţiile ee-i
I aparţin şi pe domeniul public aferent.
; Arând- în vedere că in perioada 1—31 august 1993 
j este prevăzută revizia generală a magistralei şl a re- 
I telelor primare de termoficare, considerăm că este

I' oportnn ca deratizarca generală să se execute exact 
tn  acest intorval

]f Menţionăm că efieienţa este mult mod mare la 
I deratizare în canalede termice, în cămine de u n t .  la  
• subsoluri tehnice, atunci când căldura este oprită, 
I având tn vedere că sursele de' rozătoare, gândaci şl 
; | I N h i  s u d  te s ta i  î s  aceste b c tt t t

i

%  N ,U  l î l  A
tpccpâud cu 26. VII. 1993* a repus in cir- 

«ulaţte cursa de călători pe traseul DEVA — 
SIMBRIA — CALAN — HAŢEG — PETRO
ŞANI.

Plecarea va I i : din autogara Deva* ora 
9,20; autogara Simeria 9 4 5 ; autogara Călan 
10,16; autogara Haţeg 10^« . Sosirea va fi ia 
Petroşani — aeroport, Ia ora 123S. Mecarea 
din Petroşani - ae port. Ia ora 15, din auto
gara Haţeg 16,45, autogara Călan 17,24, auto
gara Simeria 17,51. Sosirea in autogara Deva 

ora 18,15.
Iu municipiul Deva* autobuzul opreşte 

pentru urcarea şi coborârea călătorilor în sta 
ţiile „Opera**, Ceangăi şi Biserica Catolică. 

Autobuzul nu circulă duminica. (606)

S.C. MAHKET SERVICE SR.L. 
D E V A

cartier Oituz, bl. 15, parter, telefon 095/621443 J 
Vă oferă la preţuri foarte avantajoase: j
•  biUfoteca „Luceafărul" .— stejar
•  măsuţa „Târnava**
•  masă pliantă 12 persoane
•  dulap haine „Luceafărul**
•  vitrine pentru sufragerii
•  garderobă (cuiere) —; stejar
•  bancă telefon
•  comodă pantofi şi video TV
•  televizoare color „Kotron**
•  vldeerecorder „Anitech** — japoneze
•  colţar bucătărie cu masă şi 2 scaune. 
Deschis zilnic 19—19, sâmbăta 19—H .

- ’ - fCSQ

\

SîC. UOMTOL» LOWE S.R.L.
D  E V  A

I Anunţă deschiderea sălii de jocuri 
i SânttAahn:

•  BILIARD
•  POKER
•  FLIPPER
•  TURUL AMERICII
•  RULETA
•  BINGO 
P ro g ram  m m -stop. (559851)

t

. % 
i

d in j

I
I

I. . I

i
■ 4 Ş

IDEVA I
majorare a tarifelor la j 
persoane. (613) (

SOCIETATE COMERCIALA 
DE CONSTRUCŢII MONTAJ 

Angajează:
dulgheri; 
zidari
zugravi ,f
tâmplar 
mozaicar
fierari betonişti 
sudor autorizat 
sudor încălziri

Salariul negociabil. J
Informaţii ta telefon 61 1454, între orele; 

• 8—10 şi 18—20. (CEC) j
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Ziar edita» de S.C „CUVÂNTUL LIBER* S.A. J/20'618/1991. Cont 30 70 50601 B.C. Deva. Deva. 2789. str. ! Decembrie. 35, jud. Hunedoara. 
Telefoane : 611275, 612157» 611269, 625904. fax 618061. întreaga răspundere pentru ronţînatol articolelor publicate o poartă autorii acestora.

Tiparul executat Ia S.0. „POLIDAVA** Ş.A. DEVA .


