
Se apropie alegerile 1». 
cale. Şi fiindcă am obser
vat eă în rîndul formaţiu
nilor politice reprezentati
ve la nivel de judeţ e prea 
multă linişte (liniştea 
noastră ?) jie-am decis să 
le „descoperim" prin cîte- 
va întrebări.

B : Ce şanse vă acordaţi 
la viitoarele alegeri ? V-a 
crescut sau V-Jţ scăzut 
popularitatea ? De ce ?

fiN.Ţ.-c.d. (Mihai Bucur, 
preşedinte);

' «--'Popularitatea P.N.Ţ.

şi
i a  dublat datorită perso
nalităţii dl ui Coposu, felu
lui consecvent In care a 
formulat problemele opiniei 
publice, explicării conţinu
tului • programului partidu
lui şi situaţiei economice 
dezastruoase.

F.S.NJ (Ion Barba, prim- 
vicepreşedinte):

—- Cred că ne-a scăzut 
popularitatea. Nu foarte

mult Şansele sînt tot ale 
noaştre. Această scădere se 
datorează, în principal, 
faptului că lumea nu a 
îiiţeles exact sensul priva
tizării, iar, pe dă altă par
te, nu am avut „oamenii 
noştri în conducerea între
prinderilor. Structura este 
compromisă, dar nu de 
npi, nu de F.S.N,, ci de 
unii oameni de rea-cre-

dinţă care sabotează, desta
bilizează.

P.N.L. (Cornel Andrei, 
consilier):

— Popularitatea noastră 
ă crescut din cauza ă doi 
factori. 1. Oamenii, s-au 
convins, cu trecerea timpu
lui, că cei care guvernea
ză ţara i-âu dezamăgit
2. P.N.L. şi-a putut face 
mai cunoscută doctrina şi

oamenii au fost receptivi, 
această receptivitate fiind 
determinată de prima cau
ză.

U.D.M.R. (Eori Ladislau, 
preşedinte):

— Contăm pe rezultate 
mai bune. Popularitatea 
noastră a crescut. Popu
laţia şi-a dat seama care 
sînt ţelurile şi dorinţele 
noastre. Propaganda pe

RITA TURC
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bune -  boi
Industria judeţului este 

un important producător 
de bunuri de consum ali
mentare şi industriale. In 
ancheta' de faţă ne-am o- 
prit atenţia asupra prepara
telor din carne, a răcori
toarelor şi a conservelor de 
legume şi fructe.

Ce preocupări există 
pentru calitate; la secţia 
de prelucrare a cărnii din 
Haţeg, a societăţii comer
ciale „Beeeb'al" S.A. De
va ? Ne vorbesc despre 
ele dl loan Horea — loc
ţiitorul şefului de secţie şl 
domnişoara Maria Milici, 
responsabil C.T.C. pe sec- 
ţie.

— Dorinţa noastră cea 
mai arzătoare — spune dl 
Florea — este să reintrăm 
în atenţia importatorilor 
din Piaţa Comună, iropu- 
liindu-ne prin calitate, aşa 
cum am fost altădată.

— Şi ce vă împiedică ?
— Dotarea, utilarea sec

ţiei — învechite şi nocom- 
petitive. Cu ceea ce avem 
însă, depunem toate stră
daniile spre a realiza pen
tru piaţa internă prepara
te care să satisfacă exi
genţele. Din 12 august aift 
renunţat la înlocuitorii de 
condimente şi am ' sporit 
p r o d u c ţ i a .  între -ap 
ceste» şi membrană arti
ficială, prin folosirea că
reia aspectul şi calitatea 
produselor au de cîştigat.

— Produsele dv. sînt a- 
cuzate de un conţinut bo
gat In sare.

— Aceasta se poate in- 
tîmpla dintr-un singur mo. 
tiv: cînd folosim pastă de 
Usturoi conservată; care

are în compoziţie sare —s 
ne răspunde domnişoara 
Maria Miiici

— Pe «e nu ,se degre-: 
sează carnea — îl între
băm pe dl loan Florea,

Npi; livrăm din aba
tor carne aşa cum ne este 
comandată. Comerţul însă 
se fereşte să comande spe
cialităţi, motivînd că, din 
cauza preţului mare, nu se 
pot vinde, , ;

Am degustat preparate
le din carne ale secţiei de 
industrializară Haţeg. Bu
ne, ' nu avem ce reproşa. 
Şi totuşi, fabrica are pro
bleme cu desfacerea.

în Haţeg mai sînt şi 
alţi producători de bunuri 
de consum. Unul dintre 
ei, este societatea comer
cială „Haţegana" S.Â. (fos
tă I.P.I.U.B.), ce produce 
conserve din legume, din 
fructe, răcoritoare. Intru- 
cit am depistat în magazi
nele din Hunedoara şi Si- 
meria produse ale sale ce 
nu puteau- fi identificate, 
'B^am îndreptat atenţia 
eâtre acestea.

— Conserve neetieheta- 
ţe noi nu mai livrăm nici 
unui beneficiar — ne spu
ne dl ing. loan Birău, di
rectorul societăţii. Cele e» 
fţfetenţe ’tneS 14 Comerţ 
provin di» iatacurile vechi 
Nu mai folosim in prepa- • 
rarea conservelor de fruc
te înlocuitori de zahăr. 
Realizăm un sortiment 
bogat de răcoritoare; brîf-

nUMITRU GHEONEA, 
ION CIOCLEI

(Continuare in pag. a 3-a).
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l.ucrări prezenţe în expoziţia artistului Iosif Matyas. Foto PAVEL LAZA

EXPOZIŢIE RETROSPECTIVĂ DE PICTURĂ IOSIF MATYAS

Regăsirea de sine prin limbajul artei
Sinceri să fim, aşteptam 

cu nerăbdare o expoziţie 
retrospectivă a artistului 
Iosif Matyas,. cu dorinţa de 
a-i identifica mai bine mo. 
tivele de ansamblu ale 
creaţiei sale, tonalitatea 
coloristică bogată, moda
litatea specifică de crea
ţie, Cert 'este că, după 
mulţi ani ie prezenţă ar
tistică, oriunde s-ar afla 
picturile sale, pe orice si- 
meză, l-am recunoaşte pe 
Iosif Matyas, personalita
tea sa creatoare. deveni
ţii o personalitate recu
noscută a artei româneşti 
contemporane: Dovadă stau 
prezenţele sale da invidiat 
let expoziţiile de artă con
temporană deschise in ţa
ră şi străinătate — Mosco
va, Geneva, Viena, Hel
sinki, Belgrad, Atena, Bu
dapesta, Torino, Milano, 
Bkcnos-Aires, Beijing, Ve
neţia, Banska-Bistrica ; 
premiile pentru creaţie 
obţinute in ţară şi străi
nătate:

Actuala expoziţie des
chisă la Galeriile de Artă

„Forma" ale U.A.P., In or
ganizarea Filialei Judeţgne 
d Artiştilor Plastici, re
uneşte 31 de lucrări, în 
general de mari dimen
siuni, dovadă ca pictorul 
are capacitatea de a-şi a- 
şeza compoziţiile pe spa
ţii ample, în care insă nu 
este nimic neglijat •— nici 
desenul, nici culoarea, vo
lumele, nici ml mal mic 
detaliu. Ne aflăm in faţa 
unui creator, dar şi a unui 
meseriaş al artei Aşa du
pă cum sugestiv menţio
na preşedintele Filialei 
Judeţene a U.A.P., dl 
Gheorghe Pogan : „Ceea

ce vedem ‘în această ex
poziţie este o istorie a ar
tei româneşti contempora
ne, cu toate căutările şi 
împlinirile- ei. Dincolo de 
explozia cromatică, stilis
tică, la Iosif Matyas se 
simte căutarea de a se găsi 
pe sine prin limbajul artei 
şi prin aceasta el îşi do- 
bindeşte unicitatea*.

Remarcabilă este, te a- 
cclaşi timp, tenacitatea cu 
care artistul a lucrat în

MlNEL bodea
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FLASH !
Q  DORIŢI PERE ŞI PRUND? 

Eşţe vremea compoturilor §i a ge
murilor (pentru cine are zahăr, 
bineînţeles —- n.nf, iar în curind 
vine şi a ţuicii. Întrunit nu toţi 
consumatorii de astfel *de produ
se gu resurse de aprovizionare, 
o ofertă avantajoasă le face fer
ma pomicolă a S.C. ,VSAN SERE“

• S. A. Sîntandrei,. cei interesaţi pu- 
tîndu-se adresa la telefoanele 
21052 sau 60165.

: Q  FURNALUL; 7 lN FUNC
ŢIUNE. "pe - curind .la S. p. „Si
derurgica" Hunedoara a fost re

pus In funcţiune furnalul nr. Z. 
In perioada cit a-a aflat în repa
raţie capitală, marele agregat si
derurgic a fost supus şi unor am- 
ple operaţiuni da modernizare şi 
retehnologizare, crescindu-i con
siderabil fiabilitatea şi producti
vitatea. (d. g.). :

© RĂSPUN7JND doleanţelor 
populaţiei din cartietdl „Bejan* 
— Deva, S G. „Decedai* S. A. a 
redeschis maţjazinul de carne, din 
Wnă „Orizont" — zilnic ttpropi- ■ 
Zionat cu cantităţi suficiente de 
cgme şt preparate din carne, de 
lg secţia de specialitate din mu
nicipiu. Cu acesta, numărul ma
gazinelor proprii-ale $.0. „Dece- 

■bal1’ S.A,, în Deva, se ridică la 
şgse. (D. G.). , ' v V

O „FĂRĂ MILĂ*. Din 5 sep
tembrie, la cinematograful „Pa
tria* Det>a rulează filmul ante- 
rican ,fîdtâ \mtlă*. Filmul este 
primâl epţsOd ăl Unul serhl 
contractat recent cu Studiou
rile „CoUtmbia Film" din S.U.A. 
(V- R ) :

© O VORBĂ BUNĂ PEN
TRU EIECAR&; In gara Deva 
funcţionează un mic punct ali
mentar. De cel puţin cinci ori 
pe minut i se deschide uşa. 
Pentru fiecare cumpărător, dna 
Marfa Borz, gestionara, are o 
vorbă bună, calmă. „Niciodată 
nu m-au sUpărat oamenii şi nici 
eu nu i-am supărat. Dimineaţa, 
cînd deschid unitatea, aştept cit 
nerăbdare să-i întîlncsc şi cea

mgi- inare bucurie a mea este a- 
tunet cînd fiecare pleacă mul
ţumit". (E.S.f : -

© INCENDIU. Ea atelierul de 
tîmplărie al Cooperativei de 
Consum din Haţeg a izbucnit uit 
ineendiu. Că da fiecare dată, 
formaţia civilă de pompieri <f 
fost urgent pe fază. Pagubele 
materiale încă nu sint stabilite. 
Nici nu au fost prea mari. Da
torită pompierilor.., (GH. 1. N.)

.REPORTER

FLASH!

*f REMANIERE GU
VERNAMENTALA? Pt 
culoarele Parlamentului se 
vorbeşte tot mai intens de 
o iminentă remaniere gu
vernamentală. Printre cei 
vizaţi să intre î»te-un nou 
guvern român se numără 
dnii Victor Surdu (Mi
nisterul Agriculturii şi A- 
Iimentaţici e condus la ora 
actuală de un „ad inte- 
rim"), Dinu Patriciu, Călin 
Popescu Tărieeanu, Jtoma 
George Maiorescu. Se dă 
drept foarte posibilă şi în
locuirea dlui Andrei Ple- 
şu, noul ministru al cultu
rii uimind a fi desemnat 
de pe « listă ce ar cuprin
de numeie dnilor Paul E- 
vcrac, Romulus Vulpescu. 
fon Aurel Stoica şt,, Li viu 
Ciulei. Potrivit afirmaţii
lor unui înatt funcţionar 
guvernamentat ee a ţinut 
să-şi păstreze anonimatul, 
remanierea urmează a Şe 
produce pînă la sfîrşitul 
acestei luni, Vel mai tiraitt 
în primele zile ale* lui Oc
tombrie.

•  LEGE PENTRU CA
SELE NOASTRE. Pe a- 
genda de lucru a Senatului 
urmează să intre foarte 
Curind in dezbatere un 
alt proiect de lege ce va 
suscita, fără Îndoială, vii 
discuţii. Este vortoş despre 
un act normativ privind 
vînzarea de locuinţe şi spa
ţii cu altă destinaţie, con
struite dip fondurile sta
tului şi din alte fonduri.

O PROTEST IN PRAG 
DE AN ŞCOLAR. Federa
ţia Sindicatelor Libere din 
invăţămînt protestează ve
hement împotriva deciziei 
luate de ministerul de re
sort — fără a se consul
ta cu sindicatele — referi
toare, atît Ia majorarea 
numărului de elevi Ia cla
să, cit şi la creşterea nor- 
Jtpei didactice (30 Ore săp- 
tămînal) a maiştrilor-in- 
structorl. Măsura luată 
este considerată abuzivă 
şi generatoare de şomaj şi 
conflicte de muncă. Jh con
secinţă, se cerc revenirea 
la prevederile hotăririi nr. 
521, din 1090.

V  PERSPECTIVE LA 
FRONTIERA- AYîrid In ve
dere că iâ punctele de tre- 
cere a frontierei se aş
teaptă plnă la 10—12 ote 
pentru efectuarea contro
lului vamal, se preconizea
ză extinderea la cinci benzi 
de trecere simultană, prin 
punctele de frontieră, în- 
tfo aceste» numărîndu-se 
şl o bandă „nothing to 
dedare" (nimic de decla
rat). Pipă..la nsalizarea a- 
cestor mtpnţii, însă, pro
babil că va mai trece mul
tă vreme pe apa Celei de-a 
şasea rihr â săptihnînU...

ti LOC VACANT. Prin 
numirea senatorului Ra
du Homescu — F.S.N. A- 
rad Ca ambasador în Is
rael, s-a creat un „ioc va
cant" în Parlament, Cum 
deocamdată grupul majo
ritar nu a cerut, validarea 
unui alt candidat, s-a luat 
măsura înlocuirii' dlui Ho- 
raescu în comisia de poli
tică . externă.' A primit a- 
cordul — comisiei şi al 
colegilor; — medicul fon 
Vasile — F.S.N. Buzău.

•.V.V.'.V.W.W.VV.-.V.Y



C U V ÎN T U L  LIBER N R .

m ai vecin şi m ai noi
Lu Brad. pîinca creează multe nemulţumiri. A- 

ceasta nu pentru că nu găseşti pîine, ci mai ales 
pentru felul CUM o găseşti. Cum o găseşti ? Păre
rea unor cumpărători pare a fi edificatoare: „Plinea, 
la Brad, este mult mai' slabă decît în alte zone ale 
judeţului. Chiar dacă este proaspătă, după cîteva ore 
îşi pierde toate calităţile" sau „pîinea seamănă a fi 
făcută din făină de secară: Nu este crescută, de a- 
ceea oamenii sînt nemulţumiţi". E firesc să fie aşa, 
cînd „pachetul de drojdie se vinde la 100 lei”, omo
genizarea aluatului se face, uneori, la întîmplare, făi
na albă se amestecă cu cea neagră etc. Lucrurile 
însă nu se opresc aici. Pe lingă că pîinea este slabă, 
se constată frecvent minusuri mari la gramaj, aces
tea ăjungînd pînă la 260 grame/bucată. Frumoasă e- 
conomie pe buzunarul cumpărătorului! Dar pentru a 
înţelege ,mai bine situaţia, să facem o incursiune în 
timp, încă din iarnă. „Maximul economiilor" a fost 
atins în 4 ‘ februarie, cînd, cu ocazia unui control, 
au fost depistaţi 72 de saci cu făină (de aproxima
tiv 40 kg/bucată) în magazia de' cîntâre. Făina' pro
venea din „micile economii zilnice", începînd din lu
nile iunie—iulie, anul trecut. In mod firesc, obliga
ţia şefilor de schimb era şă fi declarat la sfîrşitul 
fiecărei luni aceste' cantităţi dar... !!

• „Am fost bătută, şi ameninţată cu moartea". Ma
ri a Simion este laborantă — C.T.C. la atelierul de 
panificaţie Brad. Cum, în ultimul timp, js-au înre
gistrat repetate abateri de la fluxul tehnologic al 
pîinii, a luat atitudine faţă de cele întimplate. A 
consemnat în mai multe rînduri în caietul de pre
dare a schimbului că „igiena lasă de dorit, deoarece 
se foloseşte făină provenită din alăturatul duşume
lelor şi scuturatul ■-sacilor la fabricarea produselor 
(21.01.91.)" sau „alteori, procesul tehnologic, se des
făşoară greoi din cauza drojdiei, aceasta fiind stri
cată (7.01.91)".

Adevărul supără uneori. Aşa s-a întîmplat şi în 
cazul dlui Traian Voian care , în dimineaţa zilei de 
13 februarie, în jurul orei 5, a -intrat în laborator 
peste dna Maria- Simion, lovind-o în „abdomen şi în 
cap". In disperare, femeia a alergat la poartă, de 
unde a încercat să telefoneze directorului unităţii. 
La cîteva zile după scandal, am stat de vorbă cu 
omul împricinat. Cu mare seninătate a negat fapta 
comisă în dimineaţa zilei de 13 februarie. „Poveşti 
şi înscenări, .n-tun avut cum s-o bat pentru că nu 
eram numai eu cu ea îrî fabrică":

Să fie oar& tot „poveşti" şi „înscenări" certifica
tul medical, nr. 93813, eliberat de Spitalul Orăşenesc 
Brad, în care se menţionează: „Traumatism abdomi
nal — Agresiune"? Relevantă pare a fi în acest 
sens afirmaţia dlui Nicolae Iuga, şeful atelierului: 
„Cit despre cazul Simion, îmi imaginez .că femeia 
nu s-a bătut singură".

Pentru cele întîmplate, lipsa la gramaj, creare 
de plusuri, abuz în serviciu- pentru şefii de echipă, 
s-a întocmit un dosar penal, a cărui soluţionare pare 
a fi fost' blîndă. —

Revenind zilele trecute la fabrica de pîine din 
Brad, situaţia pare neschimbată: proces tehnologic 
deficitar, condiţiile îgienico-sanitare precare. Nu au 
lipsit nici surprizele: făina neagră şl aluatul erau 
infestate cu gărgăriţe, ceea ce reprezintă un pericol 
pentru populaţie. Faţă de cele semnalate, s-au apli
cat amenzi severe şefilor de schimb, totalizînd suma 
de 90 000 lei.

Poate, se impun, în final, cîteva cuvinte asupra 
cauzelor care determină starea de lucruri existentă: 
în primul rînd, relaţia şef—subordonat este denatura
tă. Fiecare face cum crede el de cuviinţă, fără a 
respecta- întocmai ordinea şi disciplina tehnologică; 
în al doilea rînd, teama de a nu se lua măsuri face 
ca oamenii să nu aibă curajul să spună exact ceea 
ce se intîmplă în această unitate, situaţia devenind 
cronică.

Ne abţinem de la a face şi alte comentarii asu
pra celor relatate. Desigur, credem că factorii răs
punzători de această situaţie se vor trezi cel puţin 
acum, în al 24-lea ceas.

CORNEL POENAR

Note de călătorie
BOSFORUL NOAPTEA. 

Departe de larma străzii, 
odată, cu desprinderea de 
mal, ai senzaţia că plon
jezi intr-a lume de vis. 
Contribuie la această im-, 
presie luminile de pe cele 
două maluri — european 
şi asiatic — răsfrînte în 
apele Cornului de Aur şi 
ale Bosforului. Palate şi 
moschei (1 600 la număr în 
întreg oraşul!) luminate ă 
giorno, fiecare cu istoria şi 
legendele sale, comple
tează atmosfera de basm 
oriental pe care o trăieşti 
înfiorat ascultînd relată
rile ghidului, văzind clă
diri faimoase, al căror mis
ter parcă sporeşte noap
tea, sub clar de lună.

Din mulţimea de pala
te, majoritatea in stil ba
roc şi rococo. e greu să 
stabileşti o ierarhie a pre
ferinţelor. Ce merită mai 
mult admirat ? Palatul Dol- 

. mabahee, ultima reşedin

ţă a sultanilor, în care a 
locuit pînă la moartea sa 
Mustaţa Kemal Ataturk, 
întemeietorul Turciei mo
derne ? Sau poate Ciragan 
Saray, altă reşedinţă de 
sultani, arsă uf 1915, lă 
care se mai lucrează încă 
şi unde *a fost cazat Bush

ţii. In plin mister pluteşte 
punctul de observaţie va
mală, supranumit Insula 
Fecioarei sau Turnul lui 
Leandru. Cele' două legen
de tegate de el spun că e- 
roii lor — o fată de sul
tan, căreia i s-a prezis că 
va muri muşcată de şar-

nu sînt zgîrie-nori, dato
rită seismicităţii ridicate 
ă zonei), trei hotele mo
derne, unde se practică 
preţuri astronomice pen
tru buzunarele noastre.

Oraşul de pe două continente (II)
în timpul vizitei sale re
cente ? Şi acestea nu sînt 
singurele. Mai este Top- 
kapî, Palatul de la capă
tul lumii, un altul în care 
soţia lui Napoleon al III- 
lea, venită în vizită pentru 
trei zile, a rămas, de dra
gul sultanului, trei luni.

Dar taine şi poveşti, în 
care . realitatea se ameste
că cu legenda, ascund şi 
moscheile, muzeele, ceai
năriile şi chiar vilele lu
xoase ce-şi profilează si
luetele pe fundalul nop-

pe şi Leandru, ce-şi as
cunsese aici iubita de o- 
chil soţiei — şi-au aflăt un 
tragic sfîrşit.

Mai „pămintene* în a- 
cest peisaj cu iz oriental 
sint insula artificială a 
Clubului Sportiv Calata- 
saray (cu dotări pe care şi 
le-ar dori orice sportiv). şi 
unde joacă Rotariu, a că
rui poză ne-a fost prezen
tată cu mindrie de patro
nul unui magazin. De a- 
semenea, cele mai înqfte 
clădiri din Istanbul (aici

După o croazieră de 2 
ore pe Bosfor, la miezul 
nopţii, peste pocţul cu ace
laşi nume (al şaselea ca 
mărime în lume) am tre
cut în... Asia. Am poposit 
la Ceainăria sultanilor,, lo
cul cel mai inalt din Is
tanbul (250 m peste nive
lul mării) timp cit să bem 
tradiţionalul ceai de măr, 
,^lma“ pe care dacă-l con
sumi aici, intr-un decor 
de epocă, se zice, iţi poar
tă noroc toată viaţa. Cum 
o fi cu norocul de mai 
tirziu, vom vedea. Ori
cum. să vezi cel mai ma
re oraş turcesc, de pe apă 
şi apoi de la înălţime, este 
un noroc, Istanbulul eta- 
lindu-şi frumuseţile par
că mai bine noaptea.

VIORICA ROMAN

Partidele politice 

şi popularitatea lor
(Urmare dia pag. 1)

care am făcut-o a arătat 
că vrem o democraţie rea
lă.

P&D. (Constantin Mo- 
căniţâ, preşedinte):

1. A crescut popularita
tea fiindcă s-a mai deştep
tat lumea şi noi am arbo
rat o triadă a valorilor 
societăţii: libertate, justi
ţie socială şi solidaritate.

R : Care credeţi că sînt 
atuurile politice ale for
maţiunii pe care o repre
zentaţi, in raport cu cele
lalte formaţiuni sociale ?

P.N.Ţ.-C.A:
— Poziţia faţă de pro

blema agriculturii. P.N.T.- 
ul este cel . mai radical — 
dacă nu se dă tot pămîn- 
tul, rtu se face nimic.

— Poziţia faţă de reven
dicările teritoriale (Basara
bia) şi financiare (tezaurul 
reţinut) din U.R.S.S.

— Atitudinea fermă cu 
privire la situaţia juridică 
a Basarabiei.

F.S.N.:
— Realizările de pînă Ia 

ora actuală'ne avantajează. 
Pe ansamblu, sîntem mul
ţumii- Sînţ mai puţine 
nerealizări decît realizări.

P.N.L.:
Politica agrară, ce 

arfe în vedere ro adevărată 
reformă agrară.

— Prezentăm mai mult 
credit faţă: de străinătate.

C.D.M.R.:
— Diferenţele sînt foarte 

mici între partidele care 
doresc democraţie'; multe 
, idei la fel, altfel formula
te, dar esenţa este aceeaşi.

La noi, un punct distinctiv 
îl reprezintă caracterul et
nic.

P.S.D.:
— Tot cele trei valori 

(enunţate mai sus) pentru 
care luptăm noi.

R : Ce intenţionaţi să 
realizaţi în perspectiva vii
toarelor alegeri ?

P.N.Ţ.-c.d.:
— Campanii în mediul 

rural, discuţii eu ' progra
mul în mină, purtate cu 
cetăţenii, despre ceea ce 
doreşte să facă partidul 
nostru. :

— Activitate intensă de 
organizare a participanţilor 
la centrele de votare şi de 
identificare a delegaţilor- 
care urmează să facă parte 
din consiliile locale.

— O unitate perfectă a 
opoziţiei în judeţul Hune
doara şi consolidarea a- 
cestei unităţi.

F.S.N.:
— Pregătim cadre pen

tru viitoarele alegeri lo

cale. Depistăm oamenii de 
bună-credinţă care au 
popularitate.

— Este important însă 
ca parlamentarii sft' urgen
teze elaborarea unor legi, 
pentru a avea cadrul ju
ridic necesar spre a putea 
acţiona.

P.N.L,:
— O seamă de reforme 

în domeniul social, cultu
ral, în ceea ce priveşte

„ echitatea socială, redresa
rea moralului, cetăţenilor,,,

U.D.M.R.:
— Noi nu am început 

campania propriu-zisă şî 
nici nu vom pomi o cam
panie de mers prin sate, 
de ţinut mitinguri, nu vom 
face ceva deosebit faţă 
de ceea ce am făcut pînă 
acum, datorită situaţiei 
speciale a etniei noastre în 
judeţul Hunedoara.

P.S.D.:
— Dorim să facem o 

coaliţie a întregii opoziţii.
— Pregătim campania e- 

lectorală.

(Urmare din pag. I)

cor, kiwi, măngo, zmeurel, 
coca-cpla.

Am degustat răcoritoa
rele fabricate la „Haţega- 
na": fără reproş. Am de
gustat şi p<; cele ale altui 
fabricant — S.C. „Gemă 
Fruct", secţia de fabrica
ţie Haţeg. De asemenea. 
De unde atunci poşirca pe 
care ne-o oferă unii ne
gustori la tot pasul?

La „Cerna Fruct", dl 
ing. Gheorghe Răileanu, 
şeful secţiei respective, ne 
spunea: „Ne fac o concu
renţă neloială fabricanţi 
care nu au nici măcar in
stalaţii adecvate pentru a

W C ® - : ,  i  . • I ’T A M I N n

Regăsirea de sine prin limbajul artei
(Urmare di» pag. t)

ultimii ani, semnificative 
fiind lucrările in care gă
sim consemnaţi anii ’90— 
’91, seriozitatea cu care 
acesta s-a aşezat în faţa 
şevaletului. In ceea ce 
priveşte conţinutul lucră
rilor, se observă foarte 
bine cîteva motive, in spe
cial mitologice sau, al o- 
nvului, profunzimea senti
mentelor umane şi, nu in  
ultimul rînd, influenţa pe 
care a suferit-o, în tine
reţe, in Valea Jiului — 
ţinutul momirlanilor.

In multe dintre crea
ţiile întilnite în expoziţie, 
prezenţa personajelor u- 
mane şi a cailor devine 
un leitmotiv. Ne gîndim
la „Plimbare montană'', o
lucrare în nuanţe mai în
chise de culoare, in care

linia ce le diferenţiază 
este tranşantă; „Sărbătoa
re", in care atit fondul, 
cit şi personajele, prin to
nurile deschise ale culo* 
rii. dobîndesc căldură, lu
minozitate, le vedem miş- 
cîndu-se intr-un spaţiu na- 
turistic specific.. Multă
gingăşie degajă ^Păstori
ţa", deşi cum este speci
fic creaţiei' lut losif Ma- 
tyas, volumele personaje
lor sînt îngroşate. Şî ase
menea ei mai putem men
ţiona JSerbare cîmpeneas- 
că", „Puritate", „Calm săr
bătoresc" ş.a.

Motivele mitologice le 
întîlnim în lucrări de ma
re complexitate şi valoa
re : „Cîntarea Cînt&rilor", 
„Mitologie", „Femeia cu 
pruncul în braţe", „Dante- 
Infernul". „Atracţie", „Ma
dona Lăzarea" reia moti

vul Maicii cu pruncul in 
braţe, creaţie superbă, ca
re poate sta alături de 
mari creaţii ale contempo
raneităţii, pe care fiecare 
ne-am dori-o cu ardoare 
în peisajul caselor noas
tre. .Xlintecul lui Vălean" 
transfigurează artistic un 
motiv baladesc cunoscut.
Peisajul compoziţional 

„Furtună în munte" este 
tulburător prin mişcarea a- 
pocaliptică pe care o su
gerează, unde cerul se u- 
neşte parcă cu pămintul 
într-un sfîrşit de lume.

Sînt cîteva aspecte pe 
care am ţinut să le scoa
tem în evidenţă la acest 
„regal" losif Matyas, Ex- 

. poziţia, se cere însă a fi 
văzută în linişte, aprecia
tă fiecare lucrare in par
te de către iubjtorii de 
artă.

produce răcoritoare".
La rindul său, dl Cor

nel Buiturean. maistru de 
fabricaţie, preciza că fa
brica de la Haţeg a S.C. 
„Cerna Fruct" Hunedoara 
ar putea produce 39 000 
sticle de 1/4 1 în 24 de 
ore, dar din lipsă de co
menzi produce doar 13 000.

O explicaţie a lipsei dc co
menzi o avem la bufetul 
„Zimbrul": un brifeor cos
tă 18 lei ^inu-i din cel 
fabricat la „Cerna Fruct", 
ci în laboratoarele artiza
nale ale cooperativei de 
consum. Să oferi pe piaţă 
surogate, atunci cînd la 
doi paşi de tine se fabrică 
un produs de calitate şi 
la un preţ mai mic, iată 
ce nu înţelegem la unii 
comercianţi.

Personal, din postura 
de consumatori, nu aveam 
o părere prea bună despre 
calitatea mezelurilor care 
se găsesc în magaainele a- 
limentare din Deva. Numai 
că, aruneînd vina pe ne
priceperea fabricanţilor de
veni, îi nedreptăţeam. Ia- 
tă-ne degustători de pro
duse la abatorul din De
va. însoţiţi de dl ing. Mir- 
cea Boboc, şeful secţiei, 
vedem, întregul flux de 
fabricaţie. Produse de 
tot felul, să le mănînci din 
ochi. Condiţiile în care se 
fabrică — igienice. La gust, 
preparatele rival!zează cu 
cele pe care le degustase
răm la secţia din Haţeg. 
Apetisante şi prin aspect,

deşi se lucrează cu mem
brană indigenă şi cu ce
lofan. Stau .specialităţile 
de carne proaspătă şi se- 
mipreparată, batoanele de 
mezeluri în magazie, în aş
teptare de cumpărători, aşa 
cum ne-am fi dorit, altă
dată din tot sufletul. „Ş', 
cu toate acestea, spune dl 
ing- Mircea Boboc, cumpă
rători nu prea avem t".

Printre cei veniţi la a- 
bator după preparate se 
află şi dna Maria Boca, 
merceolog, delegatul S.C. 
„Alimentara" S.A. Deva.

— Ieri, spune domnia-sa, 
m-am întors de la Arad cu 
maşina goală.

— După ce aţi fost la 
Arad ?

— După mezeluri şi car
ne.

Să auzi şi să nu crezi, 
după ce vezi ce am văzut 
noi în magaziile abatoru
lui.

— Eforturi pentru a o- 
feri populaţiei preparate 
din carne de foarte bună 
.calitate facem cu toţii, ne 
spune .dna Silvia Ianc, 
laborantă G.T.O,

— De ce şi preparatele 
dumneavoastră par uneori 
puţin cam sărate ?

— Sarea se dozează în 
produse sub supraveghe
rea noastră. Se mai în- 
ţîmplă să lucrăm cu car
ne sărată şi atunci doza
jul nu este ideal. în nici 
un caz nu depăşeşte pro
centul admis de 3 la sută.

— Raporturile compar

timentului C.T.C. cu con
ducătorii procesului teh
nologic — ne spune dna 
ing. Daniela Crăciun, res
ponsabil C.T.C. pe secţie 
— pornesc de la proble
mele de calitate constata
te de noi pe flux. In fie
care dimineăţă sîntem îm
preună în secţie şi apoi la 
magazie, de unde produse
le pleacă numai cu avi
zul nostru.

Multe preocupări bune 
pot fi reliefate pe linia
obţinerii unor produse de 
calitate superioară şi din 
munca-oamenilor de la A- 
batorul Deva.

Am căutat să-i prezen
tăm cititorului o suită de 
aspecte şi preocupări ale 
unor producători de bu
nuri de consum din Haţeg 
şi parţial din Deva, pen
tru a oferi pieţei numai 
produse de calitate. De
spre rezultatele acestor stră
danii ne-am convins şi 
personal. Industria pro
ducătoare de bunuri ali
mentare de consum este 
capabilă să pună la dispo
ziţia populaţiei mărfuri
care satisfac exigenţele în 
privinţa calităţii, iar -can
titativ ele pot satisface 
comenzi cu mult mai mari 
decît cele actuale. , Boico
tarea făţişă sau mascată a 
acestor produse, ba chiar 
încercarea de denigrate a 
lor, vizibile în anumite ve
rigi ale activităţii de des
facere, va face obiectul u- 
nor viitoare intervenţii ale 
ziarului, ca de altfel şl 
topul-preţurilor jucat du
pă „ţambalul" incompe
tentelor manageriale şi 
„vioara" adaosurilor co
merciale, ‘

2

2

2:

■*rm



EPTEMBRIE 1991 Poq. 3

Program ul turu lu i DIVIZIEI C
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ETAPA A 2-A (7 sept.) 
S.U.C.P.I. Craiova — Min. Vulcan 
A.Ş, Paroşcni — Petrolul Stolnâ 
Min. Motru — Constr. Craiova 
Min. Mătăsari — Severnav Tr. Scv. 
Min. Uricani — Parîngul Lonea 
Petrolul Ţicteni — Petr. Cărbuneşti 
Min. Lupcni — Autob. I.J.T.L. Cr. 
Pandurii Tg. Jiu — Dicrna Orşova

ETAPA A 3-A (14 sept.) 
Constr. Craiova — Min. Mătăsari 
A.S. Paroşcni — Min. Motru 
Dierna Orşova — S.U.C.P.I. Craiova 
Autob. I.J.T.L. Ca — Pandurii 
Petr. Cărbuneşti — Min. Lupeni 
Parîngul Lonea — Petrolul Ţieleni' 
Severnav Tr. Sev. — Min. Uricani 
Petr. Stoina — Min. Şt. Vulcan

ETAPA A 4-A (20 sept.)
S.U.C.P.I. Craiova — I.J.T.L. Cr. 
Min. Şt. Vulcan — Dierna Orşova 
Min. Motru — Petrolul Stoina 
Min. Mătăsari — A.S. Paroşeni 
Min. Uricani — Constr. Craiova 
Petr. Ţieleni — Severnav Tr. Sev. , 
Min. Lupeni — Parîngul Lonea 
Pandurii — Petr. Cărbuneşti

ETAPA A 5-A (2* sept.) 
Constr. Craiova — Petr. Ţieleni 
AS. Paroşeni — Min. Uricani

Min. Motru — Min. Mătăsari 
I.J.T.L. Craiova — Min. Şt. Vulcan 
Petr. Cărbuneşti — S.U.C.P.L Cr. 
Parîngul Lonea — Pandurii 
Severnav Tr. Sev. — Min. Lupeni 
Petr. Stoina — Dierna Orşova

ETAPA A 6-A (5 oct.) 
S.U.C.P.I. Craiova — Parîngul L. 
Min. Şt. Vulcan — Petr. Cărbuneşti 
Dierna Orşova ~  LJ.T.L. Craiova 
Min. Mătăsari — Petr. Stoina 
Min. Uricani — Min. Motru 
Petr. Ţieleni — A.S. Paroşcni 
Min. Lupeni — Constr. Craiova 
Panduri) — Severnav Tr. Scv.

ETAPA A 7-A (12 oct.) 
Constr. Craiova — Pandurii 
A.S. Paroşeni — Min. Lupeni 
Min. Motru — Petr. Ţieleni 
Mint Mătăsari — Min. Uricani 
Petr. Cărbuneşti — Dierna Orşova ; 
Parîngul Lonea — Min., Şt Vulcan 
Severnav Tr. Sev. — S.U.C.p.I. Cr. ' 
Petr. Stoina — Autob. I.J.T.L. Cr.

ETAPA A 8-A (19 oct) 
S.U.C.P.I. Craiova — Constr. Cr. 
Min. Şt. Vulcan — Severnav Tr. S. 
Dierna Orşova — Parîngul Lonea 
Autob. I.J.T.L. Cr. — Petr. Cărbun. _ 
Min. Uricani — Petr. Stoina 
Petr. Ţieleni — Min. Mătăsari 
Min. Lupeni — Min. Motru 
Pandurii — A.S. Paroşcni

ETAPA A 9-A (23 oct.)
...... Constr. Craiova — Min. Şt Vulcan
.„„i A.S. Paroşeni — S.U.CP.L Craiova ....
...  Min. Motru —- Pandurii Tg. Jiu Z,„!

Min. Mătăsari — Min. Lupeni 
Min. Uricani — Petr. Ţieleni 
Par. Lonea — Autob. I.J.T.L. Cr. 
Severnav Tr. Sev. — Dierna Orşova ""Z 
Petr. Stoina — Petr. Cărbuneşti .. .

Petr. Cărbuneşti — Constr. Craiova 
Parîngul Lonea — Severnav Tr. S. ’ 
Pandurii Tg. Jiu — Petr. Ţieleni 
Min. Lupeni — Petr. Stoina Z

ETAPA A 13-A (16 nov.)

ETAPA A 10-A (26 oct.) 
S.U.C.P.L Craiova — Min. Motru n; 
Min. Şt Vulcan — A.S. Paroşeni 
Dierna Orşova — Constr. Craiova 
Autob. I.J.T.L. Cr. — Severnav " 
Petr. Cărbuneşti — Parîngul Lonea _ 
Petr. Ţieleni — Petr. Stoina 
Min. Lupeni — Min. Uricani 
Pandurii Tg. Jiu — Min. Mătăsari „

ETAPA A 11-A (2 nov.)
Constr. Cr. — Autob. I.J.T.L. Cr. ... 
A.S. Paroşeni — Dierna Orşova 
Min. Motru — Min. Vulcan.
Min. Mătăsari — S.U.C.P.L Craiova 
Min. Uricani — Pandurii Tg. Jiu , „ 
Petr. Ţieleni — Min. Lupeni 
Severnav Tr. S. — Petr. Cărbuneşti „„ 
Petr.. Stoina — Parîngul Lonea

ETAPA A 12-A (9 nov.)
S.U.C.PJ. Craiova — Min. Uricani .... 
Min. Şt ralcan — Min. Mătăsari „ . 
Dierna Orşova —- Min. Motru 
LJ.T.L. Craiova — A.S. Paroşeni

Constr. Craiova 
A.S. Paroşeni - 
Min. Motru — 
Min. Mătăsari 
Min. Uricani - 
Petr. Ţieleni — 
Min. Lupeni — 
Petr. Stoina —

— Parîngul Lonea
— Petr. Cărbuneşti 
I.J.T.L. Craiova
— Dierna Orşova
— Min. Şt Vulcan 

S.U.C.P.I. Craiova 
Pandurii Tg. Jiu

Severnav Tr. SeV.

ETAPA A 14-A (23 nov.)
S.U.C.P.I. Craiova — Min. Lupeni 
Min. r’t. Vulcan — Petr. Ţieleni 
Diema' Orşova -- Min. Uricani Z. 
I.J.T.L. Craiova — Min. Mătăsari v 
' Petr. Cărbuneşti ■— Min. Motru m 
Parîngul' Lonea — A.S. Paroşeni 
SevernaV Tr. Sev. — Constr.̂ Cr. ___ 
Petr. Stoina — Pandurîi Tg. Jiu

ETAPA A 15-A (30 nov.)
Constr. Craiova — Petr. Stoina 
A.S. Paroşeni — Severnav Tr. Sev. _ 
Min. Motru — Parîngul Lonea 
Min. Mătăsari — Petr. Cărbuneşti 
Min. Uricani — LJ.T.L. Craiova 
Petr. Ţieleni — Dierna OrŞova 
Min. Lupeni — Min. Şt. Vulcan 
Pandurii Tg. Jiu — S.U.C.PX Cr. v

jşi

*

■  S E R I A  A X-A ■

ETAPA A 2-A

A.S. Obilici — Ret. Haţeg 
Victoria Călan — Strungul Chişincu 

1' Progrî Timiş. — C.F.R. Simeria 
Arsenal Reşiţa — Auto FZB Timiş. 
CeranL Jimbolia — C.S.M. C-sehcş 
Unirea Tomnatic — Min. M. Nouă 
Unirea Slnnic. Mare — Min. Anina ; 
Vuit. Lugoj — Encrg. Viit Deta

' ETAPA A 3-A .

C.F.R Simeria — Arsenal Reşiţa 
Victoria Călan — Progresul Timiş. . 

' Encrg. Deta — Obilici Sînmartin 
Min.. Anina — Vulturii Lugoj 
Min. Mold. Ne*iă — Unirea S. M. 
C.S.M. C-scbeş — Unirea Tomnatic ] 
Auto FZB — • Ceramica Jimbolia 
Strungul Chiş. Criş — Retezatul II. .

ETAPA A 4-A

A.S. Obilici — Min. Anina 
Retezatul Haţeg — E. V. Deta 
Progr. Timiş. — Strungul Chişineu 
Arsenal Reşiţa — Victoria Călan 
Cer. Jimbolia — C.F.R. Simşria 

'■ Unirea Tomnatic — Auto FZB 
Unirea Sînnic. M. — C.S.M. C-sebeş 
Vulturii Lugoj — Min. M. Nouă

ETAPA A 5-A
C.F.R. Simeria — Unirea Tomnatic 
Victoria Călan — Ceram. Jimbolia 
Progresul Timiş. — Arsenal Reşiţa 
Min. Anina — Retezatul Haţeg 
Min. Mold. Nouă — Obilici Sinm. 
C.S.M C-sebeş — Vulturii Lugoj 
Auto Timiş. — Unirea Sînnicolau 
Strungul Chiş. — E. V. Deta

ETAPA A 6-A
A. S. Obilici — C.S.M. C-scbeş 
Retezatul Haţeg — Min. Mold. N. 
E. V. Deta — Min. Anina 
Arsenal Reşiţa — Strungul Chiş. 
Ceramica Jimbolia — Progr. Timiş. 
Unirea Tomnatic — Vict Călan 
Unirea Sînnic. — C.r.R. Simeria 
Vulturii Lugoj — Auto FZB Timiş. ‘

ETAPA A 7-A
C.F.R. Simeria — Vulturii Lugoj 
Victoria Călan — Unirea Sînnicolau 
Progresul Timiş. — Unirea Tomnatic" 
Arsenal Reşiţa — Ceram. Jimbolia 
Min., Mold. Nouă — E. V. Deta 
C.S.M. C-sebeş — Retezatul Haţeg 
Auto FZB Timiş. — Obilici Sînmart. , 
Strungul C. Criş. — Min. Anina

ETAPA A 8-A
A.S. Obilici — C.F.R. Simeria 
Retezatul Ilaţeg — Auto Timiş.
E. V. Deta — C.S.M. Caransebeş 
Min. Anina — Min. Mold. Nou» 
Cer. Jimbolia — Strungul Chişincu

Unirea Sînnicdlau- — Progr. Timiş. _..
Unirea Tomnatic — Arsenal Reşiţa __ _
Vulturii Lugoj — Victoria Călan .........

ETAPA A 9-A
C.F.R. Simeria — Botezatul Haţeg .........
Victoria Căian — Obilici Sînmartin _....... .
Progresul Timiş. — Vulturii Lugoj ____ _
Arsenal Reşiţa — Unirea Sînnicolau .....
Ceramica Jimbolia — Unirea Totnn.........\
C.S.M. C-sebeş — Min. Anina
Auto FZB Timiş. — E. V. Deta ,'ZZZ
Strungul Chişincu — Min. Mold. N. ;..... .

etapa a io-a
A. S. Obilici — Progr. Timiş. ... . i-;
Retezatul Haţeg — Victoria Călan ....... .
E. V. Deta — C.F.R. Simeria .......
Min. Anina — Auto Timişoara ..... Mliil
Min. Mold. Nouă — C.S.M. C-sebeş
Unirea Tomnatic — Strungul Chiş. .........
Unirea Sînnicolau — Cer. Jimbolia ......
C.S.M. Lugoj — Arsenal Reşiţa ......

ETAPA A U-A
’ C.F.R. Simeria — Min. Anina 
•Victoria Călan — E.V7. Deta . 
Progr. Timiş. — Retezatul Haţeg 
Arsenal Reşiţa — A.S. Obilici 
Ceram. Jimbolia — Vulturii Lugoj 
Unirea Tomnatic — Unirea Sînnic. 
Auto Timiş. — Min. Mold. Nouă 

....* Strungul Chişineu —.C.S.M. C-scbcş.

ETAPA A 12-A
A.S. Obilici — Ceram. Jimbolia

Retezatul Haţeg — Arsenal Reşiţa 
E.V. Deta — Progresul Timişoara 
Min. Anina — Victoria Călan 
Min. Mold. Nouă — C.F.R. Simeria 
C.S.M. C-sebeş — Auto Timiş. 
Unirea Sînnic; — Strungul Chişineu 
Vulturii Lugoj — Unirea Tomnatic

ETAPA A 13-A
C.F.R. Simeria — C.S.M. C-sebeş 
Victoria Călan —. Min. Mold. Nouă 
Progr. Timiş. — Min. Anina 
Arsenal Reşiţa — E. V. Deta 
Ceram. Jimbolia — Retez. Haţeg 
Unirea Tomnatic — Obilici Sfnm. 
Unirea Sînnicolau — Vulturii Lugoj 
Strungul Chiş. — Auto Timiş.

ETAPA A 14-A
A. S. Obilici — -Unirea Sinnicolau 
Retezatul Haţeg — Unirea Toron. 
EV. Deta: — Ceram. Jimbolia 
-Min. Anina — Arsenal Reşiţa 
Min. Mold. Nouă — Progr. Timiş. ■] 
C.S.M. C-sebeş — Victoria Călan ' 
Auto FZB Timiş. — C.F.R. Simeria ' 
Strungul Chişincu — Vulturii Lugoj

etapa a is-a
C.F.R. Simerisl — Strungul Chiş. 
Victoria Călan — Auto FZB Timiş. ’ 
Progresul Timiş. — C.S.M. C-sebeş j 
Arsenal Reşiţa — Mm. Mold. N. 
Ceram. Jimbolia — Min. Anina 
Unirea Tomnatic — E. V. Deta 
Unirea Sînnicolau — Retez. Haţeg 
Vulturii Lugoj — Obilici Şînmartin

■  S E R I A  A Xl-A I

ETAPA a 2-A
înfrăţirea Oradea — Petrolul Arad 
Motorul Arad — Şoimii Lipova 
Oţelul Ştei — Soda Oc. Mureş 
Ind. Sîrmei C. T. — Unirea Dej 
Aurul Brad — C.U.G. Cluj 
Mec. A. lulia -— C.P.L. Arad 
Met. Aiud — Sticla Turda 
Mureşul Deva — Min. Ştei

ETAPA A 3-A
Soda Oc. Mureş — Ind. Sîrmei C.T. 
Motorul Arad — Oţelul Ştei 
Min. Ştei — înfrăţirea Oradea 
Sticla Turda — -Mureşul Deva 
C.P.L. Arad — Met. Aiud 
C.U.G. Cluj — Mec. Alba lulia 
Unirea Dej — Aurul Brad 
Şoimii Lipova — Petrolul Arad

ETAPA A 4-A
înfrăţirea Oradea — Sticla Turda 
Petrolul Arad — Minerul Ştei . 
Oţelul Ştei — Şoimii Lipova 
Ind. Sîrmei G.T. — Motorul Arad 
Aurul Brad ~  Soda Oc. Mureş 
Mec. Alba lulia — Unirea Dej 
Met. Aiud — G.U.G. Cluj 

.A Mureşul Deva — G.P.L. Arad

ETAPA A 5-A '
Soda Oc. Mureş — Mec. A. lulia 
Motorul Arad — Aurul Brad

Oţelul Ştei — Ind, Sîrmei C.T. 
Sticla Turda — Petrolul Arad 
C.P.L. Arad — înfrăţirea Oradea 
C.U.G. Cluj — Mureşul Deva 
Unirea Dej — Met. Aiud 
Şoimii Lipova — Minerul Ştei

ETAPA A 6-A

Înfrăţirea Oradea — C.U.G. Cluj 
Petrolul Arad — C.P.L. Arad 
Minerul Ştei — Sticla Turda 
Ind. Sîrmei C.T. — Şoimii Lipova 
Aurul Brad — Oţelul Ştei 
Mec. Alba lulia — Motorul Arad 
Met. Aiud — Soda Oc. Mureş 
Mureşul Deva — Unirea Dej

ETAPA A 7-A

Soda Oc. Mureş — Mureşul Deva 
Motorul Arad — Metalul Aiud 
Oţelul Ştei — Mec. Alba lulia 
Ind. Sîrmei C.T. — Aurul Brad 
G.P.L. Arad — Minerul Ştei 
G.U.G. Cluj — Petrolul Arad 
Unirea Dej — înfrăţirea Oradea 
Şoimii Lipova — Sticla Turda 

ETAPA A 8-A

înfrăţirea Oradea — Soda Oc. Mureş 
Petrolul Arad — Unirea Dej 
Minerul Ştei — G.U.G. Cluj 
Sticla Turda — G.P.L. Arad 
Aurul Brad — Şoimii Lipova 
Mec. Alba lulia — Ind. Sîrmei G.T.

Met. Aiud — Oţelul Ştei 
Mureşul Deva — Motorul Arad

ETAPA A 9-A
Soda Oc. Mureş — Petrolul Arad 
Motorul Arad — înfrăţirea Oradea 
Oţelul Ştei — Mureşul Deva 
Ind. Sîrmei C.T. — Met. Aiud 
Aurul Brad — Mec. Alba lulia 
C.U.G. Cluj — Sticla Turda 
Unirea Dej — Minerul Ştei 
Şoimii Lipova—  C.P.L. Arad

ETAPA A 10-A
înfrăţirea Oradea — Soda Oc. Mureş, 
Petrolul Arad — Motorul Arad 
Minerul Ştei — Soda Oc. Mureş 
Sticla Turda — Unirea Dej 
C.P.L. Arad — C.U.G. Cluj 
Mec. Alba lulia — Şoimii Lipova 
Metalul Aiud — Aurul Brad 
Mureşul Deva — Ind. Sîrmei C.T.

ETAPA A U-A
Soda Oc. Mureş — Sticla Turda 
Motorul Arad — Minerul Ştei 
Oţelul Ştei — Petrolul Arad 
Ind. Sîrmei C.T. — înfrăţirea Or. ’ 
Aurul Brad — Mureşul Deva 
Mec. Alba lulia — Met. Aiud 
Unirea Dej — C.P.L. Arad 
Şoimii Lipova — C.U.G. Cluj

ETAPA A 12-A
Înfrăţirea Oradea — Aurul Brad 
Petrolul Arad — Ind, Sîrmei G.T. '

Minerul Ştei — Oţelul Ştei 
Sticla Turda — Motorul Arad 
C.P.L. Arad — Soda Oc. Mureş 
C.U.G. Cluj — Unirea Dej 
Met. Aiud — Şoimii Lipova 
Mureşul Deva — Mec. Alba lulia

ETAPA A 13-A
Soda Oc. Mureş —. C.U.G. Cluj 
Motorul Arad — C.P.L. Arad 
Oţelul Ştei — Sticla Turda 
Ind. Sîrmei C. T. — Min. Ştei 
Aurul Brad — Petrolul Arad 
Mec. Alba lulia — înfrăţirea Or. 
Met. Aiud — Mureşul Deva 
Şoimii Lipova — Unirea Dej

ETAPA A 14-A
înfrăţirea Oradea — Met. Aiud 
Petrolul Arad — Mec. Alba lulia 
Minerul Ştei — Aurul Brad 
Sticla Turda — Ind. Sîrmei C.T. 
C.P.L. Arad — Oţelul Ştei 
C.U.G. Cluj — Motorul Arad 
Unirea Dej — Soda Oc. Mureş 
Şoimii Lipova — Mureşul Deva

ETAPA A 15-A
Soda Oc. Mureş — Şoimii Lipova 
Motorul Arad — Unirea Dej 
Oţelul Ştei — C.U.G. Cluj 
Ind. Sîrmei C.T. — C.P.L. Arad 
Aurul Brad — Sticla Turda 
Mec. Alba, lulia — Minerul Ştei 
Metalul Aiud — Petrolul Arad 
Mureşul Deva — înfrăţirea Oradea
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VINZARI
•  VIND camionetă ..VW, 

1,5 t, fabricat 1978. Telefon.. 
924/24296. * ' (4855)

•  SOCIETATEA Co
mercială „Magnet" 
vinde televizoare co
lor Japonia (Anitech),

. tub. Toshiba, sigilate. 
Garanţie 6 luni; Deva, - 
Oiţuzf fetoc 3, telefon 
20998; (4863)

“ f»»5R0€Rt
' . •  PIERDUT legitimaţie . 
serviciu, pe numele Arde
lean Sorin., eliberată , fte 
întreprinderea TEUMORET 
Hunedoara. Se declară
nulă. .... <5043)

•  PIERDUT legitimaţie ■ 
de veteran de război, pe 
numele Urs Moise, • coipu- 
na Bătrîna; judeţul Hune
doara. Se declară mil|.

OFERTA  

O J E  SERVICIU
* TIMAR

•  C.A;P. Băţălari scoate
la licitaţie în data de 12 
septembrie 1991, ora 10. 
mijloacele fixe din dotarea 
unităţii. (4850)

9  ViND apartament deuă 
camere, 'Hunedoara, cen
trul civic. Relaţii telefon 
950/61429. ' (4850)

9 VIND înscriere Dacia 
1300 (1988) şi apartament 
două catnere. Deva, tele
fon 24732. după ora 16.

' • (4802)
•-*», VÎMD apartament pro- 
prietate, două camere, gaze, 
•oentral.Deva, tflefon 11709.
.. : . - - " (4849) --
•• •  VlfD tdobra Hoinar,; 
.stare bună. Brad. telefon 
.65094. (4848)

•  VÎND camion Merce
des 508 Diesel, fabricaţie 
'1975, 5 atfflţe, earoşerie - 4/2 
jrn, obloane din aluminiu, 
cu prejată, stare foarte 
bună, cu cauciucuri noi si 
BMW -.m. fabricaţie 1981, 
_sţare excepţională. Deva, 
str. Gh. Doja, nr. 7, tele
fon 23223. - ■ (4817)

•  VÎND Dacia 1410, 
'nouă. Deva, telefon 12624.

(4826)
- •  CUMPĂR casă modes-
>tă-eu grădină .in împreju- 
■ri-mite Hunedoarei, telefon 
"«57/10100, (4865)

VÎND Audi 80. Deva,
• telefon 20132 (4803)

necăsătorit, 
eaut bucătăreasă. Deva, te
lefon 11571. (4864)

DIVERSE

9 FLORA TUR VE- 
MUS Deva, telefon 
13808, M. Eminescu, nr. 
16, căutăţn urgent co
laboratori care au pa
şapoarte .cu viză- pen
tru Germania ţ i  carnet 
de conducere auto, ve
chime 5—10 ani

’ (4873)

•  PRIMESC elevi (stu
denţi) în gazdă. Hunedoa
ra str. Romanilor, nr. 16.

(4851)

COMEMORĂRI

•  SOCIETATEA Co
mercială J.J.P. Kltw- 
Bltlqnal 8,BL Deva ? 
Vinde en gros de la 
magazinul dtn b-dul 
Docobal, bl. C, parter, 
î.60« m-vechi de cizme 
din cauciuc natural, 
la preţul de 530 tei/ 
buc ; 5 000 halate albe 
fi orange la preţul de. 
150 lel/hue; 900 pe? 
rochi încălţăminte 
sport Spred King in
tre mărimile 211—46 la 
preţul de ţ 700 Iei/buc; 
pulovere, sutiene. Pan
taloni bărbăteşti, cia- 
fapi de dania, trenin- 
guri, scurte de fţş pen
tru copii, pantalon) 
-copii, din import. Re
iaţii la telefon 26043 

• fi fax 26170. •
... ■ , (4Ş52)

0  CU adîncă dure
re,- s'oţuî, avocat Ro- 
venţâ Barbu, aminteş
te celor dragi şi prie
teni că duminică, 8 
septembrie ax., se îm
plinesc Şase săptămîni 
de cînd a trecut în lu
mea tăcerii veşnice iu
bita şi îteloroăsă pro
fesoară r ;

GEORGINA NICA 
KOVENŢA - 

lăsînd în urma sa pen
tru totdeauna lacrimi 
şi regrete eterne. Dum
nezeu să-l odihnească 
în pace —fletul ei bun. 
Comemorarea va .avea 
loc în Brad, la ora 13.

(4058)

•  -SÎMBAŢA. 7 sep
tembrie 1991, comemo
răm 0 luni de la de
cesul scumpului şi iu
bitului nostru soţ, ta
tă şl bun ie,
Col. (r.) IOAN LA LA, 

Slujba de pomenire 
va avea loc în cimiti
rul din jstr. Călugărea!, 
Deva, ofa 11. Dumne
zeu sâ-1 odihnească. 
Familia. _ (4897)

. “ 9  VÎND convenabil în 
scriere Dacia (1987). Deva, 
telefon 22746. (4872)

....«  VÎND autoturism mar-
, ea VW Goif, stare expep- 
■ţienală, consum redus, p.ie- 

de sdhphb. rezeiŢă. 
-•Hunedoara, telefon 12180.
- ......  . (9429)

•  SOCIETATEA In
ternaţional Multiprest 

...Deva vinde la preţuri 
„avantajoase televizoare- 
„color Philips. Asigurăm 
. .garanţie.- Relaţii la te

lefoanele 25493, 25017.
... ’. (4861)

Decese

9  DOINA soţie şi 
Florin fiu eu adîncă 
durere enunţă dispa
riţia fulgerătoare a 
celui pare a fost un 
minunat soţ şl tată' 

GIIEORGHE IGNA 
înhumarea, va avea 

loc astăzi, 5 septem
brie, ora î4, la Hune
doara-, (4867)

. •  personalul
Procuraturii Judeţene 
Hunedoara se alătură 
familiei profund îndu
rerate în urma dispari
ţiei premature a celui 
care a fost 
GIIEORGHE IGNA, 

procuror şef, 
transmiţînd sincere 

.condoleanţe.
(4867)

9 . PERSONALUL
Procuraturii Locale De
va exprimă -gţe, aceas
tă cale f amil tei în
doliate profunde re
grete şi sincere con
doleanţe la dispariţia 
lui * ~ ' '■ 
GHEORGIIE IGNA, 

procurorul; şef al Pro
curaturii judeţene Hu- 
nedbarâ. * • ' (4867)

•  ' personalul .
Procuraturii' Locale 
Hunedoara aduce un 
pios omagiu regreta
tului ," ’
GHEORGHE IGNA,

fost procuror şef ia 
Procuratura Judeţeană 
Hunedoara şi exprimă 
pe această cale în
treagă compasiune fa
miliei atît de grea în
cercate. • (4867)

• # COLECTIVUL Tri
bunalului Judeţean 
Hunedoara regretă
profund dispariţia ful
gerătoare din viaţă a 
colegului
GHEORGHE IGNA,

procuror şef al Procu
raturii" ' Judeţene şl 
transmite sincere con
doleanţe familiei îndu
rerate. • (4856)

♦  'SOŢIA Marieiea şi"> 
fiul Ovidiu anunţă 'cu r 
ihare 'durere încetarea i 
prematură din Viaţă a' 
scumpului Iot sot şl f 
tată — A.

v a s il e  c iu r c a u , *
în -vîrstă de 45»ănfc I 

Nu te vom uita nici
odată, drlgul nostru. 

i . . (4853)

•  FAMILIA Gafjţa 
Alexandru şi Ana este 
alături de Marţciea şî 
Ovidiu la greaua încer
care prin eare trec. la 
încetarea din viaţa a 
scumpului şi dragului 
nostru prieten 
VASILE CIimcAU.
Nu te vom uita nici

odată, dragul nostru, 
j-'vi-vr (4853) ■ *

•  COLEGII de la 
filiala Q.E.C. Hune
doara sînt alături de 
Giureău Maria IA ma
rea durere provocată 
de decesul soţului eL 

(4853) -

■ : PERSONALUL .
compartimentului CTC 
— laborator -din- ca
drul . E,M. Coranda — 
Certe j  este alături de 
ing. Ionică Adrian Ja 
marea pierdere suferi
tă prin decesul tatălui 
Său ' (4868)

. 9 CU adîncă durere 
familia îndoliată; a- 
nur)ţă moartea fulgeră
toare a eelui care ' a 
fost un buh şl minu
nat soţ,.tată .şl bypie.

IONfCĂ AVRAM,
, în vîrstă de 61 ani,
înhumarea vg avea loc 
astăzi, - 5 septembrie, 
oră 4Ş, de la Capela 
Reformată Deva. •

(4871)

•  COLECTIVUL de 
salariaţi ai Facultăţii 
de Inginerie Hunedoa
ra sînt alături de co
lega lor la suferinţa 
grea pricinuită de 
moartea fulgerătoare a 
soţului, * ■

GHEORGHE IGNA,

proedror şef al jude
ţului Hunedoara şi îşi 
exprimă întreaga sa 
compasiune.. (4877)

•  PERSONALUL Di
recţiei de Poliţie a ju
deţului Hunedoara re
gretă trecerea prema
tură în eternitate ' & 
inegalabilului colabora
tor şi om de P deo
sebită -nobleţe sufle-, 
tească, acela pare a 
fost t t S

GHEORGHE IGNA.
• procuror şef al Pro

curaturii Judeţene. ,

Exprimăm familiei 
întreagă noastră com
pasiune Şi sincere con
doleanţe. (4878)

•  OFER garsonieră ne- 
mohilată pentru închiriat. 
Hunedoara, telefon 226Ş9. 
....  r (50î|)

SPITALUL MUNICIPAL HUNEDOARA

ANGAJEAZĂ 
•  SECRETARĂ 
în următoarele condiţii i
— studii superioare sau medii;
— cunoaşterea udei limbi de circulaţie 

internaţională (engleza; franceza, ger* 
mana);
cunoştinţe de stenodactilografie şi dacfi- 
lo^afie. -

Informaţii la direcţiunea spitalului, str- 
Victorie! nr. 14, telefon 12975.

(560)

ASOCIAŢIA HANDICAPAŢILOR 
NfUROMOTORI DIN JUDEŢUL 

H U N E D O A R A
Anunţă pe acei membri ai asociaţiei care 

doresc să cunipere automobile vechi „TRA- 
BANT" şi pe acei posesori actuali «te TRA- 
BANTURJ, care doresc să-şi procure piese de 
schimb, să ia legătură de urgenţă cu Conduce
rea asociaţiei,

PRIMĂRIA MLMICfflULUI DEVA
' C O M U N I C Ă :

Au fost afişate iniegral, la sediul primă
riei, listele anexe cu persoanele îndreptăţite sc 
primească terenuri agricole conform Legii nr. 
18/1991.

PR1MĂRIA ORAŞULUI BRAD 
Anunţă scoaterea la licitaţie a  unei moţe 

|  pompe 5.R. 132 casate.
I Licitaţia va avea loc în data de 20 septem

brie 1991, Orele 9, la sediul P.S.I, Brad, dir 
str. Decebal. nr. T2. (561)

1
s

s
\

CASA AUTONOMA DE PENSE Şf ASIGURĂRI 
SOCIALE A ŢĂRĂNIMII DIN ROMANJA 

FILIALA DEVA '  .
Scoate fa concurs următoarele posturi de 

venite vacante :
/ •  şef filială -  

#  şef birou contabilitate.
Concursul va avea loc în dată de 12 sep 

tembrie 1991, ki sediul unităţii din str. T De 
ccmbrie, nr. 18> Deva.

Relaţii suplimentare la sediul unităţii, tele 
fon 956/19155.

„ ... ' (562)

s
»4

C.A.P. CIULA MARE
Cu sediul în sătul BOITA, comuna Râchitova 

Anunţă scoaterea la licitaţie a următoarelor 
•  grajduri, bovine, magazii, Ifron, saiva» 

eîntare, selector şi alte obiecte inventai 
Licitaţia se va ţine în data de 7 septembri 

1991, ora 8, la sediul unităţii. (555)

S.C. „TIHNOFRiG" S. A. 
CLUJ-NAfOCA

Producător cu Jradiţie de utilaje pentru pr« 
lucrarea produselor alimentare şi producerea fr 
gutui.

Invită societăţile comerciale şi producăt< 
rii interesat! ta negocierile pentru contractare
pe 1992. • ’ .

întîlnirea cu reprezentanţii Tehnofrig va ave 
Ioc Ia Hotelul „Bulevard" din Sibiu, d<*ă urmi 
torul program :

9 în ziua de 16 sept. 1991, ora 9 —~ prt 
zentarea produselor ; 

ţ fn ziua de 17 *ept. 1991, ora B—18 -  
? negocieri de contractare. (558)

ASOCIAŢIA ECONOMICA DE CREŞTEREA 
Şl JNG RAŞAREAr11NERETULUI BOVIN

str. Luncii  ̂nr. 18
Organizează licitaţie' publică în data d 

10 septembrie 1991, ora 11, Kcitaţie prin cai 
pun în vînzare urmâtearefe utilaje ;

•  autocamion ROMAN — 8135, basculai 
300000 lei;

•  autocamion SRD — 6135, carosat
300000 lei. (554)

COOPERATIVA „CONSTRUCTORUL"
- -  D E V A  ‘ 

cu sediul în Deva, şir. A. lancu, 
bf. H U  sc. D, parter 

Vinde Ia licitaţie, o autobasculantă SRD d 
tone, în ziua de 20 sept. 1 ?T.

Informaţii Deva, telefon 17629,
(559)

BEDACHA Şl ADMINISTRAŢIA :

2 700, Deva, str. ) Decembrie, 35, judeţul Hunedoara 
Telefoane t 11275, 12157, 11269. 11827 

Telefon tipografie ; 25904 

Telex : 72288 Fa* t 18061

‘j - 1; \ I y"- • -

V DEVA Si . .. /̂.£
*

1

Intrsaşa răspundere
publicate o poarta

articolelor 
acestora. ; ~.

T I P  A ROI *  
S-C rPolidava" S. A, 

Deva, str. 22 Decembrie, 257
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