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ÎNSEM NĂRI

Sîmbătă liberă — 

o z i . . .  ocupată
Nu s-a făcut încă ora 6 

şi Autogara din Deva în
cepe s<f Jte asaltată. De I 
zicem, sîmbătă liberă. 
Oamenii călătoresc. Ce 
traseu să alegem pentru 
a vedea cum „ocupă" Oa
menii o sîmbătă liberă ? 
Alegem Geoagiu-Băi. Cel 
mai aglomerat.

Ikarus-ul, cu tînărul şo
fer Ion Gheorghe Boticiu 
la volan, este... obligat să 
plece, cu patru minute mai 
tîrzlu.i Puhoiul de lume 
nu  poate urca. Pe toc, 
domnii Eugen Pîslâru, im
piegat, şi loan Mane, şef 
de coloană, iau o hotărire 
salutară : mai introduc un

autobuz pe acest traseu. 
B ravo!

Călătorim cu Ikarus-ul. 
M ai rar am văzut aşa 
ceva, şi am călătorit mult 
cu autobuzele. La urca
re, la scară. pînză ume
dă pentru ştersul picioa
relor, în interior lino
leum verde curat ca la
crima, scaune, perdele la 
fel. Şoferul Boticiu, de o 
amabilitate şl solicitudine 
deosebite, pe care ar tre
bui să le dovedească toţi

GELU NEGREA,
GH. I. NEGREA

(Continuare în  pag. a  3-a)
N u! Nu este o pădure. Imaginea reprezintă un fragment din plantaţia de 

hamei a I.A.S. Simeria — ferma de lingă halta C.F.R. Geoagltt.

IN SEMESTRUL I 1991

PRINCIPALII
INDICATORI U/M

Realizat In % faţă de sem. I :
sem. I 

1991 1990 1989

Producţia marfă industrială 
Productivitatea muncii în

mii. lei 
m ii lei/

23103,8 76,1 57,0

industrie
Investiţii din fondurile

pers. 204.2 82,8 58,8

statului mii. lei 3462,6 64,9 36,3
Export mii R 2213 14,8 11,5

Livrări de mărfuri la 
fondul pieţei din pro-

mii $ 37619 74,6
• ar.J] . V

39,7

ducţia iudeţului 
Desfaceri de măriiuri prin

mii. lei 4032,2 95,7 107,8

comerţul de stat şi
cooperatist

Servicii comerciale pres
tate populaţiei de că-

mii. lei 6725,0 146,9 172,9

tre unităţile de stat
•şi cooperatiste mii. lei 1047,5 132,5 123,1

Profit (5 luni) mii. lei 954.3 170,6 109,3
Pierderi (5 luni) 
Producţia principalelor 

produse industriale :

mii. lei 4321,2 173,0 360,4

— huilă netă mii to. 1707,4 85,1 43,7
— energie electrică mii. kWh . 2395,3 102,2 68,9
— oţel mii to. 698.8 58,7 41,5
— laminate mii to. 537,5 67,0 45,7
— ciment mii to. 353,3 70,7 57,2
— ţesături mătase mii mp. 4232,0 92,6 65,6
—• bere
— carne tăiată în

mii hl. 200,0 98,0 67.8

abatoare
— preparate din

to. 9188,0 126,1 161,4

came to. 3976,0 81,6 317,1
— lapte de consum mii hl. 68,9 69,0 77.4
— unt tb. 25,0 19,8 15,9
— brtnzcturl tb. 211,0 60,8 36,5
— pîine to. 43664,0 88,5 91,2

Ce ştim despre Camera de Comerţ
şi Industrie România-Israel

De la dl. Mircea Zafaa- 
ria, reprezentantul în Ju
deţul . nostru a l , Filialei 
Transilvania, a Qamerei (te 
Comerţ ş l  Industrie Româ
nia — Israel, am aflat u- 
nele detalii privind activi
tatea acestei Instituţii, - al 
cărei scop este promovarea 

| intereselor membrilor săi 
i în dezvoltarea comerţului 

şi industriei, precum şi 
stabilirea de legături co- 

■ merciale cu agenţi econo
mici din Israel şi, din alte 
ţări. Pe lingă efectuare» de 
importuri şi exporturi, la 
cerere se asigură asistenţă 
pentru orice afacere (in
formaţii despre preţul de 
vînzare — cumpărare a 
mărfurilor, încheierea de 
coihenzi sau contracte, o- 
peraţiuni în .valută, consti
tuirea de societăţi cu ca
pital mixt, obţinerea de 
licenţe pentru comerţ en- 
gros şa.).

Calitatea de membru al 
camerei se obţine de către 
cei interesaţi (agenţi eco
nomici). prin completarea 
unei adeziuni, plata taxei 
de înscriere şi a cotizaţiei 
anuale.

Referitor la ofertele din 
partea Camerei de Comerţ 
Israel este de notat că a- 
cestea privesc. între altele, 
si Investiţii în domeniul 
turismului, începînd cu 
reamenajarea său dotarea 
hotelurilor existente, cit si 
construirea de noi: hoteluri, 
urmărind transformarea a- 
cesteî activităţi îhtr-o a- 
devărată industrie. De a- 
setnenea, sînt oferite o se
rie de mărfuri, maşini şl 
instalaţii cu u tilităţi" di
verse. Concret, se pot pro
cura : cabluri electrice din 
cupru şi aluminiu in con
trapartidă cu vase de bu-

(Continuare In pag. a 3-a)

; — Nicuşor, de ce n-o săruţi pe tanti G abi?
•— Mi-e frică, mămico. Tata a sărutat-o cînd nu 

erai matale aici şi tanti l-a pălmuit...
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FLASHS
•  INTENŢIE BUNĂ. Adu

narea generală a membrilor Ca
sei de Ajutor Reciproc a  Pensio
narilor din Deva a hotărit în 
fiinţarea unui cabinet medical 
pentru pensionari. S-au făcut în  
acest scop demersurile necesare. 
S-a găsit multă înţelegere la 
Direcţia Sanitară şi se aşteaptă 
sprijinul primăriei pentru repar
tizarea spaţiului necesar,

■  LICITAŢIE. Primăria co
munei Rîu de Mori organizează 
licitaţie pentru vînzarea terenu
lui de la  Riuşor celor ce vor

să-şi construiască idei case de 
vacanţă. Doritorii se pot adresa, 
în  fiecare zi, primăriei respecti
ve.

■ •  REMEDIERI. In urma n- 
nor controale recente, la Abato
rul din Livezeni s-au constatat 
abateri de la regulile de igienă, 
curăţenie şi microclimat, mai cu 
seamă In secţiile de tranşare, a- 
fumare şi prelucrare. Sau sta
bilit, pe loc, măsuri concrete pen
tru înlăturarea deficienţelor. Se 
acţionează cu forţe sporite la re
medieri.

•  PALPITANTE. Doriţi să 
vedeţi un film  de acţiune ? De 
luni, 22 iulie a.c., la Cinemato
graful „Parîngul" Petroşani va 
rula film ul francez „Pe cuvint de

poliţist". In continuare, din 29 
iulie pînă in $ august va fi  di
fuzată o producţie cinematogra
fică: „Nu trezi poliţistul care 
doarme". Ambele filme sînt pro
ducţii recente şi îl au ca pro-, 
tagonist pe Alatn Delon. Cele 
două filme, a căror acţiune '  se 
leagă vor putea fi urmărite apoi 
la Hunedoara. Devenii pot ve
dea filme variate (cîte 3 pe zi, 
schimbate zilnicy la „Video teca", 
de la sediul întreprinderii Cine
matografice Judeţene Deva. Tur 
turor vizionare '^plăcută! '•

#  POLUARE] De cîtăva vre
me dimineţile Devei nu sînt lu
minoase. • In aet pluteşte praf 
provenit de la Termocentrala din 
Mintia. O d-nă 'doctor a telefo
nat şi ne-a întrebat Ce se tn-

timplă la Mintia de inneacă ora
şul in praf ? Chiar, ce se in- 
tîmplă ? ■

•  NOU LA „ADAM". Ieri s-a 
redeschis Magazinul „Adam" din  
centrul Devei. Reprofilat pe des
facerea încălţămintei pentru 
femei, bărbaţi şi copii, produse 
cu marca „Clujana“, „Argeşa- 
na", „Pionierul" etc., magazinul 
oferă modele noi pentru toţi 
cumpărătorii. Mai trebuie sub- 
iinit că este deschis zilnic.

REPORTER

I! NUNTAŞII AU AJUNS, 
LA... SPITAL, Nuntă mare 
în localitatea bihoreana 
i'orău. Au fost prezente 
peste 2)10 de persoane. S-a 
mîncat, s-a băut. s-a Jucat 
aşa cum este obiceiul. Ce 
a urmat, însă. după aceeâ, 
nimeni nu-şi putea ima
gina. De duminică şi pînă 
marţi, nuntaşii au început 
să ia drumul spitalului din 
Beiuş. Toţi cei 210 inter
naţi prezentau urmele unei 
grave intoxicaţii alimen
tare. Medicii şi personalul 
medical mediu au declan
şat bătălia pentru salva
rea tuturor. Aşa se face că 
nu s-au înregistrat victi
me. Organele sanitare au 
trecut, la rindul lor. Ia 
cercetarea cauzelor...

J CONCILIERE C IV |- 
ŞI INTERETNICÂ. Fo

rumul Democratic ai cetă
ţenilor Moldovei doreşte 
concilierea civilă şl infer- 
etnicâ prin elaborarea $i 
aplicarea unor mecanisme 
politice care să-i unească 
pe toţi cetăţenii, fără deo
sebire de naţionalitate şi 
orientare ideologică. în o- 
pera de renaştere şi înflo
rire a Moldovei — se ara
tă în declaraţia Partici
panţilor la constituirea 
FJXM., transmisă de agen
ţia Moldova—Preş.

■  PRESIMŢIRI SANC
ŢIONATE. Oficialităţile in
diene au anunţat suspen
darea din funcţie a 12 po
liţişti. învinuiţi de părăsi
rea zonei desemnată Pen
tru supraveghere, în mo
mentul în care a avut ioc 
atentatul impotriva fostu
lui prim-mlnistrU indian 
Rajiv Gandhi. „Press Trust 
of India" citat de Associa
ted Press, arată că poli
ţişti! suspendaţi au fost 
sancţionaţi pentru neglija
rea datoriei de servieta, 
între aceştia aflîndu-se şf 
un adjunct al inspectora
tului general de poliţie din 
Madras.

AR reaminteşte eK mai 
mult de Jumătate «tai 
victimele atentatutat a* 
fost poliţişti şi oameni de 
gardă de corp. care jtt înso
ţeau pe O aaiM . SS
fi presimţit ţe l 12 ceva T 

■  REAPARIŢIA „ES
CADROANELOR MORŢII". 
Recrudescenţa rixbMului 
civil şi reapariţia - „Esca
droanelor morţii" In Salva
dor demonstrează că în 
această ţară există * „un 
cult al războiului", aii 
relevat episcopii salvado- 
rteni intr-o declaraţie co
mună citată de agenţia 
France Preş se. Episcopii an 
afirmat că „vieloaţa ascun
de un dispreţ brutal l a ţ i  
de viaţa omenească* şi au 
chemat la încetarea ţ i ,

■  PRIMUL GSUP DE 
REFUGIAŢI IUGOSLAVE 
La Seghedin a sosit primul 
grup de refugiaţi iugoslavi 
din Voivodina — un grjâp 
de tineri care an declarat 
că nu doresc să fie recru
taţi în armată. Agenţia 
MTI arată că reprezentan
ţii Crucii Roşii i-au cazat 
pe refugiaţi intr-o clădire 
a Universităţii.

■  3 000 DE KURZI ÎN 
GREVA FOAMEI. Un grup 
de aproximativ 3 000 de 
kurzi au anunţat începerea 
unei greve a foamei de 48 
de ore, la Paris, pentru a 
protesta împotriva a ceea 
ce ei califică drept „masa
cre efectuate de statul 
ture" la Diyarbakir, Ia io 
iulie — informează agen
ţia France Presse.
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CONTRAPUNCT DECALOGUL
$tiam. auzisem, citisem 

că regizorul polonez 
Krzysztof Kleslowskl e 
unul dintre marii cineaşti 
contemporani. Că lucruri
le stau ţntr-adevăr aşa 
am avut însă ocazia să 
mă conving abia eu acest 
DECALOG al său . pe 
care, «cu frică si cu 
dragoste", l-am urmărit 
vreme de zece săptămîni. 
la  .Reflexele TV" de. alal
tăieri, colegul meu T. L. 
M ilos îşi exprima regre
tul pentru încheierea a- 
cestul serial. Mă tem
însă că nu putini au fost 
şi telespectatorii, care, 
după ultimul episod, au 
ţăsuflat Uşuraţi. Sint con-

"towskl m  poate de- 
' să -l ' contrarieze pe 

msumdtond" 0 rialeltir 
tta»emBkopţă, bazate pe 

' «  istorie de cursă lungi, 
OS&Cţnaiă cu intrigă şi 
melodramă. Dar păreri- 
|»  slut împărţite chiar şi 

‘ Printre admiratorii filmu- 
' Jui. care n-du rămas mai 

puţin contrariaţi. S-a şi 
Văzut, de altfel, cu ocazia 

. toci-’îu ve care 
ea a. ţinut _.. - să-l 

teze după ultimul 
lu participat şici 

siriitor, un preot şi
wciolog glo jă ro r  pă-

 ̂feri: p u f  ost consonante iii 
: pdvbşta ...calităţilor de 
ansamblu ilc  filmului, dar 
şui devenit sensibil diver
gente în interpretarea 
semnificaţiilor sale. . Ceea 
Cfi nu poate H decît in  
avanig-ptl autorului: o 

; operă e cu  atît mai valo
roasă cu cit oferă' mai 

.m u fa  vgrianţe-jle inter
pretare.

Termenul de „serial" e, 
de fapt, impropriu in 
m ita  i e  fim . e l  fiind de- 

i'ţşm.trigt doar de - ama- 
' niaţtyl, pu totul exterior, 
: fmgmM. că jttm u l e sec
ţionat w  episoade. Epi- 
' doadste sint insă de şine 
; stătătoare, cu o epică su
mară diar esenţializată, 
putină f i  rezumată în ct- 
te m  cuminte. De pildă, un 
tinăr u c lie  bestial şl fără 
motivaţie, aparentă un  
şofer &R jŞpfitţ. Ucigaşul e 
judgeat. ppndam m t la 
moarte Şl executat. Atl- 
to $ 6  Atîta  M ?  Nici
decum ! Căci TOT e toc

mai ceea ce însoţeşte şi 
înconjoară momentele cri
mei şi execuţiei, fiecare 
gest, fiecare privire, fie
care replică, detaliate in  
prim -plm nri puternic su-_ 
gestive ş i  de 0 supremă 
virtuozim eeinm ns^grâff»  
că. Toate deeste eîemente 
creatoare de atmosferă, 
conjugate cu cete ’ două 
momente de maximă ten
siune cînd sint detaliate 
in  manieră naturalistă, 
crima şi pedeapsa, sfîr- 
şesc prin a naşte in con
ştiinţa spectatorului între
barea teribilă dacă uci
derea îţi numele legii îşi 
poate afla vrpo justifi
care de vreme ce porun
ca „să nu ucizi!" se 
adresează deopotrivă tu
turor, fără nici o preci
zare de circumstanţă. Noi, 
deci, cei aflaţi de: partea 
legii, noi hu rintent pape 
deloc vinovaţi ?

valoarea şl statutul a- 
pafte a! acestui film  stea 
tocmai In agresivitatea cu 
care pune asemenea în
trebări inconfortabile fă
ră a le da răspunsul, dar 
lăsînd în schimb specta
torul să-l caute, singur, 
fa ţă  ia  faţă doar cu pro- 
pria-i conştiinţă. A r f i  de 
aceea simplist şi inadec
vat să considerăm DECA- 
LOG-ul- doar „o ilustra
re", a  celor Zece Po
runci. Ele nu sînt ' ci» 
tuşi de puţin ilustrate în 
sensul didactic Sau tezist 
al cu vîntului, ci sînt pu
se tn ecuaţie morală, glo
sate, interpretate, elemen- i 
tu l unificator al celor 
zece episoade fiind con
tinua incitare la medita
ţie asupra propriei noas
tre vinovăţiL DECALOG 

•este, cum bine s-a zis, un 
ESEU cinematografic id in  
francezul essayer =  a în
cerca), adică o operă uni
tară, cdfe prin^virtuozita
tea conjugată a scenariu
lui, regiei imaginii şi în» • 
terpreţărli ÎNCEARCĂ o 

im editaţie asupra uneia 
din gravele probleme ale 
conştiinţei umane dintot- 
deauna: vinovăţia. Tară 
a menaja ipocritele naas- 

, tre pudori, greii, dur, 
abraziv, DECĂEOG-ul iui 

• Kieslowskl n-a fost un 
divertisment. ci «şţ 
venit şi necesar mijloc 
de terapie morală.

RADU CIOBANU

Acel ce tace
O, lasă-mi gîndul naşii să-ţi urmeze 
afiia timp d t Iacă na s-mt şters,

■ să se «dune umbrele in marş1 - ?  
« clipi, doar, s* se însenineze.

Ui tind de ti a n  ia  falsul univers 
în care ochii tăi stimese geneze, 
dezieagă-ţi zimbctul să-mi coloreze 
fărădelegea noului meu vers.

*
, r

Dar de m-apropii rog a nu-mi răspunde! ? î
Cuvintele ce scapără fecunde I
Sînt numai team agîndului vibrlnd. -  5

Orice cuvînt rostit e prea devreme...
A ed  ce tace-atanci «fnAvrea să  cheme i
învinge totdeauna aştcptfnd. *

■■ NBCUXAI ClURlCA J
•mmm $ mm-, mm ,-m m ,m m  tm m  ,mmm,mm ,mrnrmmm ,  mim rmmf

ROMÂNISM
. Impresiile trăite cu prile
jul manifestărilor de fa 
Cheia -  Dupăpiatră. orga
nizate sub genericul „Irrflf- 
nirla meHfîB* eu doriţi", nu 
pot fi şterse atît de eurînd, 
Gîndul ne poartă mereu Io 
acei osmani d* suflet care 
Sînt- mâff» S i lfi ;trăi«c cu 
înfrigurare şi dăruire totală 
evenimentele istorke reme
morate. ,jA trăi" astfei de 
morrteite înseamnă că au 
suflet sensibil şi generos, îşi 
iubesc ca nimeni, alţii isto
ria şi pomîntul străbun pe 
pare fe evocă inclusiv prin 
intermediul aefiriUî drSsbe. 
Oricît ne-am feri să şpu- 
nem, pentru «  nu efidăd în 
păcatul Unei alte perioadei 
opuse, trebuie să recunoaş
tem răspicat că, prin inter
mediul _ versului, cînfului şi 
dansului. m anifotbeq de ta 
Cheia-uupâpiafrS a făcut 
educofie patristică, a revăr
sat mănos drogdstea pentru 
fot ceea ce e  românesc, tie-o 
tnsoţit şî ne-a menţinut 
drepţi ca brazii de-a lungul 
dtltor ani neguroşi. $v,#n- 
tecele, şi versurile moţilor 
vorbesc despre lancu, des
pre tribunii săi, de mareo 
masă de oameni necunoscut 
care, ca un făcut al istorie», 
nu au atacat niciodată, d  
S-OU apărut , mereu de cei 
care rîvneau Ia bunurile, ton 
voiau eu fot dinadinsul sa 
le răpească libertatea. Dintre 
imaginile Cu care am plecat 
de la Cheia -  Dupăpiatrâ, 
am ales, de aeeostă dată,

cîteva_ redînd. pe iniţkttotul 
ocestei acţiuni -  prof. Viorel 
Vulturar, ţulnicârescle l^n 
Blăjeni cu mstrumenlele » r  
ancestrale, o  secvenţă tfin 
evolufia fanfarei U. M. Brad, 
la nevoie şi orchestră de 
muzică populară şi pe unul 
dintre soliştii săi, dar şl p f  
cea mai ttnără inhHprĂS de 
muzică populară -  Geor
giana Giurgiu. Cu toţii buni 
românii

MINEI BODEA,

Foto PAVEL LAZA

Personalităţii de excepţie 
a lui George Călinoscu li 
datorăm poate cea mai 
închegată „Istorie a lite
raturii române de Ia Ori
gini p înăfn  prerzent" (1041). 
Aşadar, se împlinesc 90 
de ani de la apariţia aces
tei opere monumentale In 
eare istoria literaturii e  
«oncepută „ea Un scerariu 
dramatic eu intrări şi ieşiri. 
Car o epopee cu t o i  şi for
gie. din succesiunea necau* 
Zală a cărora jiutem deter
mina capacitatea de Crea
ţie a poporului român şi 
trăsăturile caracterului na-

toiiEfl* €eea sce L‘dste cu 
►tul aparte la George Că- 
Mnescp este puterea sa de 

cunoaştere a tuturor pe
rioadelor literaturii româ
ne — veche, modernă, 
cbntemporanâ — aride prin 
intermediul unicului crite
riu al valorii estetice" în 
treprinde cea mai iadră*» 
n ^ p  reconsiderare a fe
nomenului tirlistifc.

? rim u i capitol ari Istorici 
îl constituie formarpa to»- 
bii române şi valorile ex
presive sie  lexicului moş
tenit şi Împrumutat. > ţ m  ■ 
evidenţiază contribuţia tra 
ducătorilor de cărţi biseri-
eoştî la aşezarea bazelor 
limbii literare, fbrriieîe li
terare ale cronicarilor, re- 
evaluîndu-se sub aspect 

* literar cronicile Ţarii Ro
mâneşti, verva lor polemi-

oratoric al Iul Antim 
Iviroanul, gîndirea şi imagi
naţia  fabuloasă ale lui 
Dlmiţrie Cantemir în  epo
ca luminilor, atenţia cade
asupra a ’lui.
îon âudai Deîeanu, Co- 
nachi, Gheorghe ‘ Asaehi. 
Ilrmează „romanti c i i “, „cîn- 
tăreţfi ruinelor*, (lairina- 
ţii", „mesianicii utopici'. 

-^U inâsea eşte  considerat 
Poetul Naţional, Creangă şi 
Slavici sînt mărit jtozaiori 
rurali, iar Caragiala e mo 
ralfetul clasic. In- rtodur 
marilor poeţîî este- aşezat/ 

. MapedASS^b. v.ittt PsSliu 
• Zamfirescu creează reţno- 
; nul ciclic. . .

Curentele literare de‘ ia  
Începutul secolului al X X -, 
lea  nu sînt definite, aprio
ric după programele revis- 
td o rt Ci oa mişcări precis 
conturate. Referitor Ia 
epoca 1920—1940 sînt tra- 

r tgte separat - pm eapitolp : 
romaaeierii, pa rau  batejni- 

i taţiii te-oză etnografică, pr~
' toâoa f̂tii, ; awiagardl^». 

proasn'm entociil^b^jg^ţo '- 
cumeritară, noul roman cl- 
tadin, literatură feminină 
ete. De fiecare s-a apropiat 
cu ndgaîîi b iju tieru lu i.' $  
mai ales cu gindul m ărtu
risit de însuşi autorul Is
toriei': „Şi după toate,
după o prea lungă descon
siderare de noi înşine, e 

: timpul de a strbfite, îm
preună cu Miron Costin : 
„Nasc şi in Moldova Oa
m eni! ".

EXFOZIŢII DE CARTE

Biblioteca Judeţeană a 
organizat două intere
sante expoziţii de carte 
care, într-un fel, sînt 
şî de... sezon. Acestea 
ou ca tematică : „Car

tea de vacanţa" şi „Dru- 
meţtnd arin jarp" Reu
nind voitmie din colec
ţiile „Munţii noştri" şi 
„Staţiuni balneoclimate
rice"). Ambeta expoziţii 
se bucură de interes.

Ce se poate vedea la Galeriile de Artă?
In lipsa expoziţiei de 

sculptură preconizate, la 
Galeriile de Artă rfin De
va, publicul are ocazia să 
cunoască o suită de lu
crări, recente, de pictură 

şi sculptură ale membrilor 
Filialei Deva — Petroşani 
a  Uniunii Artiştilor Plas
tici,

Cu un număr mai mare 
de creaţii este prezent 

‘ losif Matyas, artist apre
ciat pentru tehnica şi ca
litatea compoziţiilor sale 
atît picturale cît şi de 
grafică. Dintre exponate 
am reţinut „Grădina* şi 
„Zodia ţapului* tln  Uit 
Artist «predat este Gheor- 
gfae Pogan, prezent cu 
mai multe compoziţii — 
lucrări figurative, care îi 
definesc creaţia, pe care

le recunoaştem imediat 
în orice expoziţie s-ar 
afla.

O lucrare excelentă este 
cea a lui Mareea Bâtcfi 
— „Răstignire" — un 
Christ Încadrat de două 
personaje, lucrare pe care 
orice iubitor de frumos 
şi-ar dori-o în propria ca
să: Eugen Bencău ex
pune două peisaje izbuti
te. de dimensiuni mijlo
cii. Este. vorba de „Pei
saj " de vară j i  „Iarnă 
la Petroşani*. Ea rîndul 
său, Ioan Vermon expu
ne ..Himera" şl „Spaţiu— 
timp". *

Bine reprezentată este 
creaţia setHptur«l& te  
lemn, piatră, marmură. 
Eucxărite sint, te' şavrai,

de mici dimensiuni, figu
rative, Intre semnatari se 
numără Ioan $eu (cu lu 
crări în marmură), Si- 
mion Cristea (cu lucrări 
tu lemn), Robert. Kele- 
men (cu sculptură în  
lemn, trebuie să recunoaş
tem interesantă, ca mon
tare).

Apreciem strădania con
ducerii Filialei Deva — 
Petroşani a U.A.P. de a 
umple spaţiul galeriilor 
CU lucrări, pentru ca pu 
blicul să aibă ocazia efe 
a fi mereu j te  id*. eu  
creaţia plastică hunedo- 
reană, să ia contact indi
rect cu ateuerul de cresm
Î ie al unor eunoşcuţî as

işti. *

MINEfc DBBiU
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Cerul sărută pămîntul, sus la Kotjinda.

De la Haţeg, mîndfgi 
oraş al străvechii „ţări" Cu 
aceiaşi nume, se aşterne o 
şosea ce, înainte de a a- 
junge în Retezat, şerpuieşte 
-  cfnd molcom, cînd- O- 
brupt -  prin Toteşti, Os
trov, Clopottva şi Brazi. 
De la colonia din Brazi, 
acolo unde-şi are sediui 
Amenajarea Hidroenergeti
că ce a realizat noua stea 
o energeticii româneşti, 
drumul urcă şi urcă, prin» 
tr-un peisaj de basm, pînă 
Io barajul ce pune stavilă 
apelor ce mişcă turbinele 
dătătoare de forjă de lu
mină; De-o parte şi de alta 
a şoselei, brazii stau drepţi 
şi încremenişi precum tubu- 
rile de orgă. Maşina cu

coloana. „De unde sîntefi?" 
întrebăm. „0»’ 'ta  Cfcitid 
{comuna Boşorod) şi urcăifi 
la stînă, la Branu -  r» 
răspunde un cioban roşa 
în obraji şl izdravăn alcă
tuit.-

După urcuş aproape ne
întrerupt, coborim ca ,'jp - 
trecem barajul aflat încă 
în construcţie. Wooă, plouă 
şi plouă, cînd torenţial, 
cînd bacoviat». Şaferuf „Da
ciei", d-1 Ionel Drşo, un 
as ai ❖olanului, se uită îna
inte, dor abate des privi
rile Şi pe geamurile late
ral^ şi zice : „Extraordi
n a r! l-a uîtaţi-vă ce pei
saj I Minunat !". Fotorepor
terul se întrebuinţează se
rios, iar aparatul japonez,

Ce ştim despre 
Camera 

de Comerţ
(Urmare din pag. 1)

Sîmbătă liberă — 
o z i . . .  ocupată

deci extraordinar de sofisti
care urcăm se întîlneşfe din (Satv'tşi^iee fcnriiic datorie,
cînd în cînd cu uriaşe bas- Prinde în obiectiv cînd «o
culante. Aprcwpe de bara* cînd o imagine <u
jul de la GUra AjUei -  o nori de vată ce ascund v|ţ-
construcţie originală, com
pusă din anrocamente şf cu 
inimă de argilă -  ajungem 
din armă o turmă de oi. 
Mioarele urcă încet, strîn- 
se ciopor. Ubuf dintre cio
bani merge înaintea lor, 
altul le mină din Urmă; cu 
blîndefe, aşa cum ştiu oierii 
să se poarte cu necuvîntă- 
toarele. Măgarul păşeşte 
cu vitejie, mai alşs fiindcă.. 
nîPa^''fmMlrtn spate/ sarl' 
dea fiind luata de un cal 
şi a  căruţă care încheie

furi,, semeţe, -Krinl Aăpf şni- 
cufUi curge VijeHos, nu sti- 
şură, .cj -vine năvalnic, «eea 
ce îl -face pe fotoreporter 
?.â .«Apa parcă
Aiertes'- Şi , ţlţpresia este 
cea mai potrivită. Prăvălin- 
du»se pfştej botoşanii SJce-i 
stau în cale, viitura -  sti- 
mulpţd- şi, - de ploaia ce 
cade de sus, -  fote spu
me, grăbită.,porqp să a - 
fungif acojo unde' şi-a pus
îrr glndL iref aameroj.cţu- 
cînd fiecare de' hăţuri cfte

doi cai, păşesc pe drumul 
d e ; piatră, Nici oamenii, 
nici caii nu se' grăbesc, 
fiindcă pe munte, unde to
tul «ăe îrwrismemt de vea* 
curi, graba nu-şi Or* fo» 
cui şi nici rostul. Anima
lele poartă,în cîrcă sarsa- 
riale grele şi voluminoase, 
efor nu le prea po*3 de ele 
fiindcă sînt voinici, con- , 
striaţi armonios, precum cei 
de  bronz dtp statuile ecyes- 
tre.

Ploaia încetează şi ime
diat soarele îşi arată chipul 
scâldînd în splendoare mi
nunile munţilor. Drumul şi 
coboară, dar mai mult 
urcă şi ajunge în faţa 
unei inscripţii care averti
zează că acolo începe ma
rea Rezervaţie „Retezat".

Cabana „Rotunda" «ţ>ar® 
brusc, după o curbă a 

• drumului de piatră. Este o 
clădire cochetă; bfne-tntre*- 

,|iaui&.. „ ş l m
căutată tot timpul cit ac
cesul este posibil şi mai 
ales în sezoarwle-de irînăv 
toare. Căci înăîmprejuwnife 
ei trăiesc capre negre, urşi, 
cocoşi de munte. Aerul 
este ' limpede cd lacrima, 
bogaţ în ozon, şi, parcă, 
aspifîndu-l, simţi cum prinzi 
puteri de uriaş.

TRAI AN BON0OR,
"•‘■o. . '  :• • v> i ■ b:C-

f Faw RAV®. tAZA

cătărie, sticlărie sau por
ţelan, mori electrice, de 
măcinat, cuptoare electrice 
pentru piine, linii de îm
buteliat băuturi răcoritoa
re. instalaţii de irigaţii si 
altele.

Solicitările de oferte din 
partea aceleiaşi camere vi
zează, între altele, mobila 
(cu plata în  dolari), ci
ment, fier beton ţ i  câr
ti ier, confecţii, tricotaje,
ţâre. pentru masă. miere de 
albine etc.
i Deviza Carherei de Co
merţ, Israel este ca fieca-' 
ie  parte din afacere să 
ţîştige, dar prin aceasta să 
nu lezeze material sau 
calitativ interesele consu
matorului. Prin modul cum 
înţeleg să colaboreze, par
tenerii d in  Israel îşi mani
festă dŞOŢinţa de a  Sprijini 
dezvoltarea economică pe 
multiple planuri a ţârii 
noastre, concomitent s i cu 
rezolvarea a o serie d e  
aspecte sociale, pornind d e  
la  adevărul că problemele 
privind Semitismul nu sta t 
caracteristice poporului ro
mân.

In. vederea clarificării 
oricăror aspecte referitoa
re la  cooperare şi afaceri 
cei in teresaţi. pot obţine 
orice alte rria ţii suplimen
tai*  la  telefoanele 935/ 
4477® — 42721.

(Urmare din pag, l)

şoferii care sînt la dis
poziţia oamenilor — con
duce cu eleganţă şi si
guranţă. Are vorbe bune, 
zîmbet pentru fiecare din
tre cei care urcă ori co
boară.

L a  capătul cursei schim
băm câteva vorbe cu dum
nealui. li  pare rău, măr
turiseşte, că nu a ştiut 
Că are un ziarist in  ma
şină, care „o să mă pic
teze", dar n-are vreme de 
vorbă. Se apucă să pună 
autobuzul la punct pen
tru ca şi la întoarcere 
călătorii să fie mulţumiţi.

Forfotă mare. Cozi la 
intrarea în ştrand, la 
mici şt răcoritoare, la în
gheţată, la parcare. Chiar 
şi la chioşcul de ziare. 
*Cuvîntul Liber* trecuse. 
Am mai luat unul, aşa... 
Cu -sărut mina*—

— Ce ntănîneă omul in  
străbătu lui liberă «ocu
pată* ’ ia Geoagiu-Băi ?

— La mine, ia Comple
xul Cooperaţiei de Con
sum, vreau să vă spun c i  
asigurăm tot ce mite ne
voie —  ne  spune domnul 
Leoutin Branşa, şeful 
COtnţMxuM. Hoteluţ este 
plin. La restaurant a- 
Vem un meniu zilnic bo
gat. Cu lucrătorii miel

Felicia i
" - I ,

Viorica Tomesc,
Gaiu. Marius Pârău, Atu- I 
gela Vasiu, Viorica Bă- J  
lan, reuşim să satisfacem i  ,, 
cerinţele şi pretenţiile ce -u ş f  
lor care vin la noi. fct.

La „Terasa Lac", dom- % |  
nul Cătălin Decebal pre- |  |  
clza: „Meniuri la alege- 1  . 
re. băuturi asemenea, ser- u 4 
virea, după cum se vede  p j  
— operativă, civilizată".- 

Dar omul care... d i  «f- 
mlncare oamenilor ce vin  
slmbăta şi in toate zilele 
sezonului estival de 
la Geoagtu-B&i este dăm» 
nul loan Tomuţă, şeful I 
carmangeriei. Cu mîtalla 
dumnealui şi ale 'teta? 
doi buni lucrători Simlo% 
Tămătas şi Itie B iehm  
asigură peste 10 OOP 4e  
mititei. A lte multe şi di
verse preparate din carne.
Cam io—n  tone m  " 
tămînă— Să tot **“ - 

Nemulţumirea 
in sîmbătă UbSt*

■Băi e  /ost 
lipsa ci.

iernă asupra căreia, Zp . 
rlnţele cititorilor " ^  
vom repeui). Dar^ 
se inchele o sta ‘ 
f i  la Geoagttţ-£ 
oameni mai ,iH®e% 
bronzaţi ca sftr" 
cută, cu mult$ 
voioşie, eu _
Pe slmbăta

La firma „Antcrica’S Favorite"-din Pui se 
cea mai bună calitate.

abri că băuturi răcoritoare de 
Foto PAVEL LAZA

Treptat, treptat, . se naşte lacul de acumulai» de ia  tiara Apel*.

D r e p t u l  I a

în numărul 404 din 9 
iulie 1991. al ziarului 
-Cuvintul Liber* Deva, a 
apărut articolul „Precizări 
privind închiderea logiilor 
şl a balcoanelor*, semnat 
de dl. Andrei Dumitru, in
giner la Direcţia Tehnică 
a  Prefecturii Judeţului Hu
nedoara. în  virtutea drep
tului la replică, vă rugăm 
să publicaţi următoarele :

1. în  baza căror criterii 
sau acte normative dl. ing. 
Andrei Dumitru îşi arogă 
dreptul de a da ordine, 
dispoziţii sau „indicaţii* a- 
sociaţiilor de locatari ?

3. In  ce scop se urmă
reşte implicarea asociaţiilor 
de locatari In probleme le- 
gafe de estetica localităţi
lor, prin executarea sau 
neexecutarea unor aseme
nea lucrări, cît şl modul 
lor de proiectare şi reali* 
ş p ş e r -

3, Ce urmăreşte sau de 
0 ® doreşte eu tot disadin* 
«ut dl. Irtg. Andrei Dumi- 
tru  şă scoată castanele din

foc cu mina altora, în ioc 
şă se constate, la faţa jo- 
eului, de către persoane 
competente şi cu sprijinul 
asociaţiilor de locatari si
tuaţia de fapt?

4. De ce Prefectura ju
deţului Hunedoara nu ana
lizează cu răspundere a- 
cest fenomen In toate o- 
raşele şi, în virtutea drep
turilor pe care le are, să 
stabilească ea cum trebuie 
sau nu trebuie executate 
asemenea lucrări, spre a 
nu se lăsa estetica locali
tăţilor pe seama asocia
ţiilor de locatari ?

Semnează domnii' Teodor 
Bus, preşedinte, şi Aron 
Bordeăn, administrator.

N.B. Aşa cum bine au 
remarcat semnatarii, într-o 
parte introductivă a scri
sorii. zbirul nostru n-a 
intenţionat, prin publicarea 
articolului incriminat, să 
facă măcar o aluzie la  sub
ordonarea asociaţiilor de 
locatari cuiva amlme. Dacă 
am înţeles bine, acestea 
nu doresc să-şi asume răs

punderi care le .de; 
competenţele. Dar pe; 
că în aceeaşi parte de 
ceput a scrisorii se fi 
precizarea că , asociaţi 
„sînt compuse (probabA 
conduse — . n.r.) din loca
tari în mod voluntar, pi 
dragoste şi dorinţă ds 
respecta legile privind 
podărirea şi' înfrunt1 
rea localităţilor'', ne 
mitem o întrebare.. Dec 
oamenii, membri 05 aso
ciaţiilor de locatari. do—, 
resc să-şi închidă logille şlf- 
balcoanele sau au fâeut-Ak, 
deja (nu dintr-un moft d j 
spre a-şi proteja aoestte 
spaţii de poluarea ce 'WP 
sufocă) vor să intre în  l*“r  
galitate, cum să gşoş&3&* 
ze ? Căci primăriile şi Wj'*- 
fectura îi trimit Ia  asocia
ţii, asociaţiile invers. Dtiofe 
chiar dacă nu intenţionea
ză sfi afecteze este**»* 
şuWJ, eu attt maî puţin 
Ineaiee legea, unii se 
constrînşi să o facă 
curcîndu-se cum pot.
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‘ VINZARI

•  VINI) Ford Granada
20 I), tamponat, preţ 125 000 
lei, negociabil. Caut ur
gent' garaj de închiriat. 
Deva, telefon 21784, orele 
18-r22. ' (3053)

•  VÎND urgent înscriere
Daijia 1300 (1987), • televi
zor Diamant 227 şi video 
Goldstar. Deva, telefon 
40098." (3067)

•  VÎND magnetofon
IŞgshtan 1. cu boxe şi am
plificator 2 x40. Deva, te
lefon 21774. ' (3068)
; •  , VÎND instalaţie com

pletă satelit, cu polaroţor, 
fia. le i sau valută. Deva, 
telefon 23272. (3063)
' •  VÎND: televizor color, 

sigilat, cu diagonala :de 
62 cm Deva, telefc *« 1?!*? 
sau , 18613. (3062)

•  VÎND aparat foto „Q-
linţpos O-M. 10", zeitauto- 
inatic, eu  obiectiv normal 
ŞQ.mm/1,8 şi Zoom 35—200 
mţn. Deva, telefon 22863, 
Ihire orele 20—22. (3061)
t  .# VÎND pian vienez 
ŢÂlois Kern". Deva, tele
fon  24562. (3058)

i  ' •  VÎND: înscriere Dacia 
(1938). Simerja, tele- 

$o& 60629. (3051)

V v lN D  urgent ARO 244 
Diesel, motor Braşov. Oco- 
tişu  Mare nr. 28 (punctul 

colectare lapte). (3047)

i  "0 VÎND în lei sau valu- 
<43 înscriere Dacia (1987). 
ip e v a , telefon 12155. (3054)

, •  VÎND Skoda S 100. In- 
îcpmaţii . Hunedoara, stra- 
' i  Sfcpsjuh» 3/22, bloc 

©61. v , t _ '  (4228)

y lŞ D 'JpA efe
t m  r m
« e. tjăafon « oîb. a m )

S th flW W U R I
' . DE lOCyiNŢE

•  SCHIMB garsonieră 
c ş  apartam ent două «eu»» 
ce Deva. telefon 24562.

P « § )

•  SCHIMB apartament
două camefe, central. Brad, 
cu 2—3 camere Deva, Te
lefon 50825. (3049)

•  SCHIMB apartament
două camere Gojdu, cu o 
garsonieră. Exclus Dacia, 
Micro. .Deva, telefon 21822, • 
orele 17—23. (3048)

•  SCHIMB apartament
4 camere ou 2 apartamente 
a 2 camere, exclus Micro 
15. Deva, 24192. ,(1226)

PIERDERI

•  PIERDUT în Cafe-bar
Orâştie microfon vioară cu ; 
cab la  Ofer găsitorului re
compensă bună- în valută. 
Turdeşan Nieolafe, Căstău, * 
6 A. (3056)

•  PIERDUT carnet vete- 
ran de război pe numele" 
Bolea’ MarcU. î l  declar nul.

(3065)

O FERTE D E  

S E R V IC II

•  S.N.C. „Vlad şi Rădu- 
lescu" Hunedoara, Aleea

' Chizid 3, execută reparaţii 
auto urgente şi programări. 
Asigurăm piesele necesare.- 

" "Telefon 957/14191, (3052)

•  ÎN atenţia exploa
tărilor miniere din ju
deţul" Hunedoara, so
cietatea „Promir* Ş.A. 
Mîrşa Sibiu execută 
pentru exploatări mi
niere la cerere, urmă
toarele u tila je : —
dumper cu utilizare 
subterană cu benă 
încărcător frontal cu 
utilizare - sub terană; 
tractor articulat cu 
încărcător frontal, pe 
p n eu ri; tractor Pe se- 
nile i arnă buldozer 
şi scarificator. Relaţii 
'.u p h M ir.i'c  «  au t 
obţine de la Mîrşa, 
biu. Telefon 925/E 
interior 145 şi 
69237, ;

DIVERSE

•  PRIN autorizaţia 4566/ 
1991, domnul Şerban Vio- 
rel din Geoagiu-Băi a fost 
împuternicit să execute ac
tivitatea de masaj. (3050)

COMEMORĂRI

•  SE împlinesc 6 
luni de la despărţirea 
şi trecerea în veşnicie 
a minunatei mele soţii 
AURICA BOZEŞAN 

Slujba de pomenire 
la mormînt, în cimi
tirul cultului • 'te rii 
din Deva, sîmbătă, 20 
iulie, ora 11,00. Dum- 

să-i ocrotească 
sufletul nobil." Soţul 
Nelu. (3057)

•  CU aceeaşi durere 
în  suflet, copiii, nepo
ţii şi surorile anunţă 
împlinirea a şase luni 
de cînd scumpa lor 

MARGARETA 
TARNOVSf HI 

a trecut în nefiinţă. 
Comemorarea sîmbătă, 
20 iulie 1991, ora 11,00 
la  cimitirul din strada 
Eminescu, Deva. (3060)

DECESE

•  SOŢUL Petre, copiii 
Maria şi Petre, împreună 
cu familiile, nepoţii şi 
străneooţii anunţă dispa
riţia fulgerătoare a celei, 
care a fost

KATO « IN A .
Inmormîntarea — azi, 19 

iulie, ora 15,00, de la câ
r d ,  Cimitirului Catolic 
Deva. (1229)

•  REGRETAM dispari
ţia fi.;.,, itoare a st 
cumnatei noastre

KATO IRINA.
to ţ i  şi Rica. (1230)

iI SOCIETATEA COMERCIALA

I DECEBAL S.A. DEVA

ţ (fost I.I.C. DEVA)

|  Anunţă pe foţi producătorii individuali ca ! 
I preia animale pentru sacrificare (bovine adulte |  
* şi tineret bovin de călit. I şi a  ll-a), la o greu- '  
I tate  minimă de 400 kg. I-9 . . . . . . . .  •

l I

•  CU inimile zdro
bite ‘‘o durere şî la
că t? ; iît «>î«, i 
de x». S.C. „Metalo- 
chlni" S A. (fost ICRM) 
Deva sînt alături ne 
colega lor Căpudean 
Gabriela, la  greaua 
pierdere suferită prin 
decesul soţului 

CONSTANTIN 
CAPUDEAN 

Uutr.'.tfifu sâ-1 ierte 
(3059)

j COMUNICAT !

J Asociaţia Foştilor Deţinuţi Politici Arvtico- -
I munişti .din judeţul Hunedoara, în adunarea ge- |  
! neralâ extraordinară din 14 iulie 1991, a holăftt j 
|  să condamne şovinismul, antisemitismul, precum * 
* şi orice altă formă de extremism,.pe care le con- j 

$jfcsiderâ incompatibile cu principiile democroţiei. *

j_ _ _ _ _ _ __ _ _ i_ __!
I7"-.i . . ”.. . ; . 1 , *

I
R.A.T.P. DEVA

Introduce experimental în zilele de sîmbă- j
I

‘ ta  şi duminică traseul DEVA — SIMERJA VE- J
I

j CHE (STREI) cu plecarea din Deva la orele s j 

1 8,30 ; 9 ,30; 10,30 ; 11,30 ; 12,30 ; 13,30 ; 14,30; *

...________[ 15,30 ; 16,30 ; 17,30 ; 18,30.

IN ATENŢIA BENEFICIARILOR SERVICIILOR 
DE „MICA PUBLICITATE"

Anunţurile pentru mica publicitate se primesc 
zilnic la sediul redacţiei din Deva, strada 1 De
cembrie 35 (clădirea Tribunalului Judeţean şl a 
Prefecturii; Ungă parcul de la poalele cetăţii), după 
urmStam] program:

e  între orele 8—11 pentru anunţurile cu apa- 
riţie a doua zi de la prezentare :

Intre orele 8—14 pentru anunţurile cu apa- 
sifk ta zilele- sm iiln r e .

IMPORTANTI
Pentru cazuri DE DECESE (dar numai pentru 

asemenea j ă u p ă  anunţurile pot ti prezentate .-si 
jte sediul Tip i -̂rafiei Deva, str. 22 Decembrie 257, 
f ) U M  Corectară Mărului „Cuvintul Liber") Intre 
m i e  redacţia asignrind pentru aceste
cântai speciale apariţia antmţurilor in aceeaşi noapte, 
pentru * doua zL

m
* i
j PRIMĂRIA MUNICIPIULUI HUNEDOARA

I
|  O rganizează concurs pentru ocuparea pos- 
j tului de şef birou stare civilă şi autoritate tu te-1  
I Iară. Concursul în da ta  de 16 august 1991, oro J 
'  10,00 la sediul Primăriei. I

Informaţii suplimentare fa sediul Primăriei J

* sau telefon 13766,
I

<4291

I

BĂUTUBA BAT-O VINA

S-a vorbit şi s-a scris 
«.foarte mult despre - efec

tele n of iste ale alcoolului 
asupra -ei ui aflat Ia vdla- 
_nul ur;ui autovehicul. • Cu 
toate a. estea. din păcate. 

 ̂.abiirii alcoolului continuă 
; sâ ademenească pe mulţi 
' dintre cei care se află în 
'  postura de conducători de 

autovehicule.
Alcoolul, de multe ori 

■ asociat cu alte „rele" ale 
celui de la volan şi chiar 

’ ale celorlalţi parteneri de 
drum  sau alţi participanţi 

"la traficul rutier poate
- genera şi chiar a generat
- multe evenimente rutiere,
- linele cu urmări de-a drep-
- ful .tragice. Regretele ma

nifestate după .limpezirea"
. mintii celor angajaţi în ac- 
. cidente sînt tardive si fără 

efect.
" Posesorii permiselor de 

conducere în nenumărate 
îm prejurări au avut ocazia 

", să înveţe din „exemplele" 
" ; altora şi uneori din cele 
‘ âle' lor. personale, dar este 

cert că la noi în judeţ 
* fenomenul consumului de

alcool şi conducerea au to -.? 
vehiculelor sub te.lRtnîi* 
acestuia pe pu-
Mt-re cunosc, din neferi
cire, proporţii care trebuia 
să dea de gîndit multora.

Echipajele circulaţiei şl 
ceilalţi agenţi care supra
veghează, îndrumă şi con
trolează traficul, opresc . 
din cursa lor nebunească 
zeci şi zeci de conducători 
de vehicule, atît amatori 
cit şi profesionişti, care se 
hazardează să pătrundă în 
traficul acesta şi aşa in
tens şi care se desfăşoară 
pe nişte drumuri care abia 
mai fac faţă cerinţelor unei

circulaţii cit de d t  in  si- 
gurănţă. - .

Sînt însă şi situaţii cînd 
mai multe -;-v* ; le la , 
normele rutiere ale acelu
iaşi sau mai multor parti
cipanţi la  trafic creează 
condiţiile accidentelor, şi ca 
întotdeauna cînd la mijloo 
este şi alcoolul, consecin
ţele sînt tragice.

Unul dintre recentele 
accidente este cel comis de 
Miclea Doru din Hune
doara, care poseda permis 
de conducere doar de 6 
luni şi care a pornit la 
drum în miez de noapte, 
după ce îşi aburise puţin 
reflexele (analiza toxico

logică arăta  alcoolemia de 
0,95 grame la mie), eu vi
teză neadecvată la  con
diţiile de vizibilitate.

A intrat în conflict cu 
un grup de cheflii care 
plecaseră de la o  nuntă, 
şl care ocupaseră toată 
strada in exuberanta lor 
pornire .că toată lumea e 
a lor".

Anterior, acest grup de 
12—15 persoane care erau 
In stare avansată de be
ţie, fusese întîlnit de echi
pajul poliţiei şi se reuşise 
cit de cit să fie adus la 
ordine. Numai că această 
^pădure" ă» J»«îiis
avea "şi ea elementele ei. 
Trei dintre petrecăreţi au 
revenit pe drum şi 
trăFau  fost „ lu iţi fii plin"; 
.•a.? v. spun în  ale nirk,- 
rieî, de rut» 1 jrismul 3—HD 
—6688, ţ,,i conducea
Miclea Dorn.

î i  urma impactului O 'i 
— maşină, a  - decedat ARI 
VIRO> f A de 63 n a  a 
fost foarte grav
GRAMADA MIH LIL <-,e '2 
ani şi ceva mai uşor FAR- 
TAIS ŞTEFAN, de 23 ani. 
Ca întotdeauna în  astfel 
de o mflicte u i  de suferit 
grav pietonii, cum 8-a i i -  
âm plat acc rlcr.t,
dâr ţ" maşina 3 ieşit puţin 
şifonată. I$t~o t

FUNDAŢIA JUDEŢEANĂ A  TINERETULUI 

H UNEDO ARA— «DEVA 

O r g a n iz e a z ă  cursuri d e  AEROBIC  

A sigu ră  S A U N A , M A SA J, ULTRAVIOLETE, 

FIZIOTERAPIE, cu  c e le  m a i m od ern a  a p a r a te  

A n g a je a z ă  antrenori f i  a sisten ţi d e  k ara te .

I ju d o , culturism .

I
%

I
9

I«
I
*

[■. %v:

I

1

I
%

\

i

I
A

i
l

I
I;

R elaţii la  se d iu l d in  str. M . E m inşscu , nr. 2 , '  
D e v a  (fo sta  Ju d ecă torie) sa u  la  te le fo n  TT917. |

(430)

SOCIETATEA C .O .M .P.P .L L  —  S.A . 

SUCURSALĂ H UNEDO ARA— DEVA

str. Griviţei nr. 37 

Vinde prin licitaţie p u b lk â  în data  de 29. 

07.1991, ora 10, ursnstoarele mijloace fixe '
9  abato r demontabil situat în p ia ţa  de la 

H unedoara ' •’

9  abato r demontabil situat în p ia ţa  de la 
€ ? riş t»

•  masă cu tab lă  inox aflată  la sediul uni- 
tâţii. - - ta- '

Cei interesaţi vor depune 10 Ia sută din va. 

loare  pînâ ţa  da ta  de 24.07.91, ora 15. (421)
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