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** «stwr văzut eti vreo săp- 
tămi nă in urmă, intr-o e- 

»e d e  aetualit&ţ i a : 
iii franceze, fe- 

n « p p | | t  - ^HraggoT' c în * 
tind. ' Brâu im grup de 
MÎM'S'00, nu mai mult. Şi 
nici un bărbat, între ele. 
Se ridicaseră în picioare, 
pe peronul gării, şi ba
teau cimentul Cu 6 îndă
rătnicie de mirare. Flutu
rau mâinile in aer, ame
ninţător, bătuceau cimen
tul peronului ctt încălţări
le lor de ţărănci, nimeri
te înroraşul hain şi cîntau 
un imn pe care noi, cei 
mai băţrîni, îl ştim' al 
dracului de bine, de la 
Nistru pînă la Berlin. Era 
Katiuşa. Cu acest cîntec 
au intrat ruşii în Europa.

Acum Katiuşele de din
colo de Nistru readuc 
in memoria Europei a-

K a tiu ş e le  de d inco lo  de
ceşti cântec înflăcărat şi 
noi trebuie să ne cutremu
răm, ca români, ca ‘ un
guri şi ca polonezi, ea - 
cehi şi ca germani. Pe 
tancurile cu care Armata 
Roşie a traversat oraşele 
şi satele Transilvaniei, os
taşii, cu puştile mitraliere 
atirnate • de gît, cîntau 
Katiuşa. Era un imn de 
luptă al batalioanelor ca
re mărşăluiau spre Ber
lin, îngenunchind liberta
tea Europei de Est pentru 
patru decenii şi jumăta
te. Katiuşa rămîna în 
memoria noastră un sim
bol pentru invazia stali- 
nismulUi şi o emblemă a 
comunismului de început.

Dacă femeile de dinco

lo de Nistru cântă, e un~ 
semn de mare frumuseţe 
morală, Şi femeile Euro
pei de 'Est ar -treimi şi 
ele să le răspundă, cîn-

Insemnări din 
Parlamentul 

României

tind. DăSr dacă, femeile 
din gafă Tiraspol etntă 
KatiUşa pe posturile de 

, ■ televiziune ale Europei,' 
este creaţi să ne întrebăm 
dacă acest cintec poate fi 
primit• intre noi in -acest 
ceas de cumpănă pentru 
istoria universală.

Katiuşa ePnarşul piiUta- 
rismulul comunist peste 
aşezările noastre de pace. 
Femeile de dincolo de 
Nistru îl cîntă intr-im cor 
apocaliptic şi feciorii lor 
îl învaţă odată cu sfatu
rile de viaţa ale casei pă
rinteşti. Cum putem în
ţelege viitorul Europei de 
Est dacă femeile de din
colo de Nistru, în locul 
cântecului de leagăn stră
vechi, îşi adorm copiii pe 
ritmurile Katiuşel ?

Şi-mi trezeşte bănuiala 
că Europa întreagă ştii 
în adormire, cum stătea 
şi in anii *40, în invazia 
fascismului german. E 
drept, cântecele adormirii 
se and deocamdată de

peste Nistru, cîntate de : 
sirenele Tiraspolului. Pri
mejdia îi cutremură, dfidr-- 
camdată, pe românii ddn 
Moldova lui' Ştefan şi 
plînsetul lor âe jale s-ar 
putea să nu răzbată pînă 
la Paris. Cu toate că noi 
îl auzim.

E doina unui neam care 
şi-a scuturat lanţurile ro
biei molotovice, şi-a pro
clamat suveranitatea ■ şi 
independenţa pe temeiul 
principiului de autodeter
minare. dar care e agre
sat acum, la hotare, de 
imnurile invaziei • roşii. 
Dincolo de Nistru, în cân
tecele Katiuşel, s-au blo
cat vagoanele in gări. Am 
senzaţia că ş-a tăiat o ar
teră spre noi şi spre Eu
ropa.’

ION ITU

ANUL l|l 
NR. 452

.  ■ •  , 
V J N E R I,

13 SEPTEMBRIE 1991
-  •  V  '

4 PAGINI •  3 LE!

* ;T,'* M. Jl T%. i. ̂  '

EROU $1 MARTIR

•  “  •  •  T * -  •  “  •  -

Avram lancu în 
conştiinţa neamului

Prefectura-Judeţului Hunedoara, Inspectoratul 
Judeţean pentru Cultură şi Asociaţia Culturală „Za- 
rand" Brad, în colaborare cu filialele Bucureşti, 
C luj şi Hunedoara ale „Vetrei Româneşti" şi Itadio- 
televiziunea Română vă invită duminică, 15 sep
tembrie 1991, Ia Ţcbea, ţinutul moţilor erişoni, la 
manifestările culturale omagiale ce se vor desfă
şura sub genericul „Avram lancu în conştiinţa 
neamului". '

Proprîu-zis, statuii re
gelui clac Decebal, din De
va, Piaţa Victoriei, nu-i 
lipseşte nimic. Dar, în 
ansamblu, îi lipseşte to
tuşi ceva.

Lipsesc basoreliefurile 
metalice de pe soclul sta
tuii care, prin inscripţiile 
ţi imaginile lor, lămureau 
personalitatea -citat imop- ' 
tiiizat şi trăinicia Daciei 
în strămoşeştile hotare lă
sate poporului român.

Iată cum ar trebui să 
fie aceste basoreliefuri. Pe 
faţa soclului, ton basorelief 
cu următoarea inscripţie: 
Marele Rege Dac, Decebal 
(87 —106). Pe latura dreap
tă, uri basorelief mare, re- 
prezentînd fiarta Daciei, 
peste-care s-ar suprapune 
harta României din 1918, 
iar, peste întreaga hartă,

scris ROMÂNIA MARE, 
Sub care textul „în vatra 
Daciei". ' :

Pe marginea de sus .T a 
basoreliefului, ar trebui să 
apară chipurile şi textele 
următoare: Mihai Viteazul 
—• Prima Unire, 1601; la 
mijloc.: Ciiza Vodă) Â-rL
Miea Unire, 1859; iar în 
coiful din dreapta : Rege
le—Terţii mmd — Marea 
Unire,- 1918.

Pe lătura d in . spatele 
soclului se va scrie textul, 
integral al poeziei „Pul de 
lei" de loan Neniţescu, sub 
care se va trece şi numele 
autorului. Pe latura din 
st&jgâ, se va pune un baso
relief reprezentînd o. scenă 
de luptă daco-rromanâ, sub 
care se va scrie : scenă de 
luptă daco—romană după 
Columna lui Traian din

•  Fizicianul Albert 
Einstein susţinea că 
bîrfa este singurul zgo
mot caro se propagă 

mai iute decît sunetul.
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Roma. într-un colţ, pe 
soclu, se va aşeza o tablă, 
arătînd anul ridicării statuii 
şi numele sculptorului, pre
cum şi data şi numele au
torului basoreliefurilor.

Pentru toate, rog respec
tuos Primăria municipiului 
Deva şi Prefectura judeţu
lui Hunedoara să bine- 
veiască a lua cunoştinţă 
de această sesizare şi, fh- 
suşindu-şi propunerea fă
cută, .să o realizeze într-un 
viitor apropiat, deoarece 
cheltuiala nu poate fi prea 
mare, par folosul pentru 
îmbogăţirea cunoştinţelor 
istorice şi creşterea con
ştiinţei naţionale va fT 
incomparabil pentru mul
te generaţii.

Dr. VICTOR I. SUI AGA, * 
pensionar. Deva

FLASH !
o  PODUL. SPĂLAT 1 Lăudăm 
bine că se potriveşte cu ziua 

dumnealor ! — iniţiativa pompie
rilor din Deva, de a spăla perio
dic podul care trece peste Mu
reş,. între Deva şi Şointuş. Mier
curi dimineaţă, sohUif.ii pompieri 
,făceau podul de. peste. Mureş 
curat ca lacrima Felicitări, bă
ieţi! (Cil!. î. Ar,).
. o  IN SF insrr > Vcnne multe 

h ld cm  proprietate de, slal (a- 
Clţîrt mixtă), din Deva, ajunsese- 

M W  mult Ia norma de repara-, 
p i  aapUală. Puţine însă se aflau 
IA suirea de degradare pe care o

cunoşteau blocurile 60. şi . 37 din 
cartierul Micro 15. Aceste: blo
curi au fost introduse în repa
raţie capitală de " la terasă, la 
fundaţie. Vor fi înlocuite inclusiv 
conductele de scurgere .din fon
tă, din interiorul blocului, 'astfel 
că, sîntem asiguraţi, la ieşirea 
.din Rli, blocurile vor arăta ca 
noi, unnînd ca altele să fie. 
apoi supuse aceleiaşi operaţiuni. 
(I. C ).

O  '/-V VEDEREA RECENSĂ- 
MlNTULVl -DE ANUL VUTCII, 
Primăria, comunei Gturasada a 
încheiat toate pregătirile solicitate 
d& prefectura judeţului. în vederea 
efectuării recensământului popu
laţiei şi al locuinţelor, ce va ti
vea loc în prima lună a anului 
viitor. Au fast întocmite liste Cu

locuitorii fiecărui sat, liste ce 
au fost trimise la organele jude
ţene. (T. B.).

o  EA CEREREA POPU
LAŢIEI. Pe strada Teilor, din 
oraşul Simeria, s-a deschis re
cent un punct" ăc’’'achiziţib^ientvu- 
sticle şi borcane. Conducerea so
cietăţii comerciale „Gornsim", 
căreia îi .aparţine, este preocupată 
de soluţia extinderii: acestei acti
vităţi. (E. S.). •

©  TRICOTAJE. In Imediata 
apropiere a birourilor Coopera
tivei de Consum din Haţeg s-a 
deschis o modernă secţie dc tri
cotaje, care execută, articole la 
comandă şi de micii serie. Apro
vizionarea bogată cu fire de lină, 
mohair şi P.N.Asş Aatr-o largă 
paletă colortstică, permite realiza
rea unor modele diversificate. u-

soare si plăcuta la purtat. (E. S.). 
' O  '„PERLA CR1ŞULU1", De 
puţină vreme, restaurantul „Per
la Crişului" din Brad este coor
donat de dl, Gheorghe Luca, un 
comerciant „de elită", cum ne 
spuneau cîţivai consumatori; spu
se pe care noi le-am verificat 
ceva mai tîrziu. Bună şi abun
dentă aprovizionare, curăţenie, 
amabilitate, preţuri accesibile — 
toate sînt dovada eâ.,, „Perla 
Grisului" ■redevine o perlă cău
tată. Încă un amănunt: lunar 
vânzările depăşesc aici două mi
lioane de lei... (GH. 1. N.).

REPORTER

■  AJUTOR CANADIAN. 
Canada va acorda Ucrainei 
un ajutor de 4,4 milioane 
dolari cu titlu de asistenţă 
pentru lichidarea urmărilor 
catastrofei nucleare dc la 
Cernobîl. Ajutorul va fi 
folosit şi pentru finanţarea 
unor proiecte de moderni- 
zare a agriculturii ucrainie- 
ne. Autorităţi de la Qta- 
vva au anunţat că vor mai 
acorda şi credite comercia
le pentru o serie de repu
blici din componenţa 
U.R.S.S. — relatează agen
ţia' Rcutor. ,

■  GORBACIOV VA FA
CE DEPOZIŢII. „Ca orice 
cetăţean ai ţării, preşedin
tele U.R.S.S., Mihail Gor- 
baciov, este obligat să facă 
depoziţii. în ce priveşte 
„lovitura dc stat", a decla
rat corespondentul agenţiei 
TASS, un reprezentant al- 
serviciului dc presă a 
Procuraturii Rusiei, ‘ Aick- 
sei Sevbstînov.- El a preci
zat că preşedintele sovietic 
va apărea ca martor. Data 
exactă a Interogatoriului 
nu este deocamdată cunos
cută, ca urmînd să fie 
stabilită dc anchetatori — 
relatează agenţia TASS.

■  SOARTA LUI HO- 
NECHER. Ministrul ger
man de externe, nans-Die- 
trich GensCher, a declarat 
eă în cadrul convorbirilor 
avute, cu oficialităţile' so
vietice nu a ajuns ia nici 
un rezultat în ceea ce' pri
veşte sparta fostului lider 
comunist Erich HoneCher 
— transmite Reuter. In ca
drul unei conferinţe de,pre
să, desfăşurată la Moscova, 
înaintea plecării spi-e ţările 
baltice, Gcnscher a dez
minţit informaţiile trans
mise de agenţia sovietică 
de ştiri TASS, potrivit că
rora în cadrai convorbirilor 
ca Mihail Gorbadov s-ar 
fi ajuns la un acord în pri
vinţa lui HoneCher.

■  „MAMA BĂTĂLII
LOR" — UN SIMBOL. Au
torităţile irakiene au decis 
crearea unei decoraţii, inti
tulate simbolic „Mama bă
tăliilor". Noua distincţie va 
fi acordată acelor militari 
şi civili «ase s-au „eviden
ţiat" în timpul războiului 
din Golf, a anunţat marţi 
agenţia Irakiană INA, cap
tată la Nicosia şi citată de 
Frauşce Presse. .

fnpinte de declanşarea 
conflictului din Golful Per- 
sic, la 17 ianuarie 1991, 
Saddam Hussein a botezat 
războiul „Mama bătăliilor".

■  PRINŢUL SIANUK 
LA PARIS. Prinţul No- 
rOdom Sianuk, preşedintele 
Consiliului Naţional Su
prem al Cambodgiei, a so
sit Ia Paris pentru o. vi
zită dc o săptămîuă, in
formează agenţia TASS, In 
cursul acestei vizite, fostul 
suveran cambodgian va a- 
vea" întrevederi cu preşedin
tele Francois1 Mitterrand. 
ministrul francez al aface
rilor externe, Roland Dn- 
mas şi ministrul apărării, 
Pierre Joxe, Consacrate în 
principal problemelor lega
te de reglementarea con
flictului din Cambodgia.
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Cifra trei şi 
privindu-l pe Avram lancu

ei

Se vehiculează tot mai 
mult principiul potrivit că
ruia fieţare individ vine pe 
lume câ un unicat. Altfel 
spus, fiecare ne naştem cu 
„steaua noastră". Aplieînd 
cele de mai sus, Avram 
lancu. născut la 1824, în 
comuna Vidra, acest Ales 

• al Neamuhţi Românesc, 
poate fi încadrat perfect în 
conţinutul ; Cugetării 144 
din „Un dicţionar al înţe
lepciunii" voi. I, potrivit 
căruia : „Din cînd în cînd, 
apar pe suprafaţa pămîntu- 
iui oameni minunaţi, care 
strălucesc prin virtutea lor 
ţi ale căror calităţi miuu.

. nate aruncă o strălucire ui
mitoare, la fel ca acele ste
le extraordinare, ale că
ror cauze sînt necunoscute 
ţi despre care se ştie încă 
şi mai’puţin ce devin după 
ce-au dispărut. Ei n-au nici 
strămoşi, nici urmaşi; ci 
alcătuiesc singuri întreaga 
lor rasă" (apud La Bruyere).

Avram lancu era o fiin
ţă aleasă şi ca aspect fizic. 
Lumină, ochilor săi era -una 
-de culoarea1 viorelelor de , 
primăvară, iar privirea — 
blîndă şi nevinovată. După 
ce-a mai crescut, luind act 
de răscoala lui Horea (17841 
şi constătînd că jugul pen
tru neamul său a rămas a- 
celaşi, .între majorat şi 
virsta.de 24 de ani, obi
ceiul lui' era- s-agite spiri
tele la ieşirea din biserici, 
iar în replică, pentru mo
tive lesne de înţeles, ta
tăl său îndemna mulţimea
— după pledafea lui lancu!
— la neascultare. Judecind 
de pe poziţia de părinte şi 
jude al fpstului imperiu 
austro-ungar, atitudinea şa 
era justificată.

La vîrsta de 24 de ani, 
mai precis din 3/15 mai 
1848. fără pregătire milita
ră prealabilă — caz UNIC 
în analele istoriei milenare
— Avram lancu reuşeşte să 
aprindă flacără REVOLU- 
ŢIEI.

Jertfele fiind mari, iar 
rezultatele minime, (şterge
rea iobăgiei în 1849), Avram 
lancu şi-a trăit restul vie
ţii în chip izolat, pe unde 
putea, prin păduri, prin 
Baia de Criş, însoţit de flu
ierul din care-şi cînta doi
na cea de jale. Tradiţia 
spune că-n tot acest inter
val de 24 de ani — pînă 
la moarte, în 1872 — a 
purtat in şerparul său un 
TESTAMENT unsuros şi 
uzat, fiinţa fiindu-i păzită

— fără să ştie — de-o mină 
de moţi. Îşi pierduse e- 
chilibcul mintal. După 24 
de ani de traumatisme fi
zice şi psihice, la 10 sep
tembrie 1872, moare Ia 
Baia de Criş, fiind înmor- 
mîntat la Ţebea, de un so
bor de 13 preoţi, avînd în 
frunte pe protopopul Mi- 
hălţan, care a rostit şi 
panegiricul marelui dispăr 
rut. A fost asistat de o 
mare mulţime de moţi, iar 
mormîntul său se află la 
mică distanţă de Gorunul 
lui Horea.

Tradiţia spune că la pu
ţină vreme după punerea 
lui Avram lancu în mur- 
mînt, s-au prezentat, la 
casa celui ce suportase 
cheltuielile de înmormînta- 
re, doi feciori de moţi ca 
brazii, care au scos din 
şerpare suma cuvenită şi, 
fără vreo justificare, au 
pus-o în mina binevoito
rului. Cine au fost cei doi 
niciodată nu s-a aflat...

în 1924 — un veac de 
ia naştere şi 52 de ani de la 
moarte -— pe lespedea rece 
a ipormintului de la Ţebea
—  adusă in dar de familia 
-iui Ionel I. C. Brătianu —- 
au îngenuncheat regele Fer- 
dinand şi regina . Maria.

Mormîntul lui Avram lancu în cimitirul de la
Ţebea. ’

Amplificînd cifra 24 cu 
cele trei evenimente majo-/ 
re din viaţa Craiului şi a ’ 
neamului său :1824 — data 
naşterii, alţi 24 de ani pînă 
la Revoluţia din 1848, şi, 
în sfîi-şit, ultimii 24 pînă 
în clipa morţii, vom pri
mi anul fatal 1872. Sînt 
nişte coincidenţe de sime
trie' matematică, întîlriite 
doar în viaţa lui Avram 
Iaiicu şi a neamului „,.din 
care a odrăslif.

La col de-aU 119-lea an 
de comemorare, neamul ro~ 
măitesc, de Ia Nistru pin* 
la Tisa ş i : de pretutindeni 
'din lume, ii zice „Dumne
zeu să-l /ierte !'', iar *pe 
urmaşii săi din Ţara Moţi
lor să-i ţină întru aceeaşi 
demnitate naţională.

- Dar celui ce, la reforma 
învăţărriintului din 1948, a 
doborît din proprie iniţia
tivă firma Liceului „Avram 
lancu" din Brad — de etnie 

conlocuitoare, supravieţuitor 
în Hunedoara — să-i deă 
Dumnezeu mal multă în
ţelepciune şi măi puţin şo
vinism !

C-TIN PREDA,. 
pensionar, Deva

NAŢIUNEA ROMÂNĂ

Cu anima dorerosa face cunoscuta încetarea 
d'in viafia a  pre iubitului seu fiu 

AVRAM IANCU
Prefectu Generata a Legiuniloru Romane in lupta 

pentru independenţia naţiunală de la ânu 1848/49 : 
defecţiunea pre timpuria a u.rmatu asta di la ora 3 
deipaneţia in Baia-dc-Cr.işiu (distrietulu Zaransu) la 
anului vieţiei sale 48, in urma unui morbu de peptu.

Corpulu defunctului se va . inmormehia in ce- 
miteriulu gr. or. d’in Comuna Cebea la 13/1 sep- 
tembre 1872, cu ceretnonialulu indatinatu in Biserica 
orientale.

Toţi fii naţiunei geloşi, sunţu poftiţi a participa 
la onorulu d’a face parte d’in cortegiulu funebra!u.

Memori’a lui fie cternu bine cuventată — era 
zelufu seu uaţiunata, se plene asupr’a naţiunei — 
bine făcătoriu.

Baia — de Crişiu 11 Septcmbrc 1872. •
Comitctulu arangiatoriu f unebralu.

Acest necrolog a fost citit în Catedrala Ortodoxă 
a Devei, de unde o delegaţie mare, in frunte cu pro
topopul Ioan Papiu (1833—1907) şi preotul Giorgic 
Nicoară (1831—1902) au participat la funeraliile ma
relui Erou ai neamului. <

Al fost şi. tu, române, ia Ţebea, să vesu mormîn
tul tancului — lingă legendarul Gorun al lui Sorea, 
din cimitirul-Pantheon al neamului ?/ Du-te, înge- 
nunghează şi sărută-i mormîntul! Că-i sfînt locul 
pentru rom âni!/ Şi vei simţi atunci suferinţele şi 
tragedia luptătorilor -străbuni..,

lancule, frumos copil a» fost şi viţă de moţ adevă
ra t! / Şcoli multe ai învăţat, ajungînd apărătorul iu
bit, adevărat avocat./ In revoluţia din ’4S te^a pus 
prefect general al Legiunii Roniâne,/ Luptînd pentru 
libertatea naţională şi dreptatea socială, conform da- 

- tinei străbune./ Apoi, cînd revoluţia s-a sfîrşit şi 
dreptatea românilor trebuia dată,/ împăratul trădea
ză, înlocuind drepturile transilvănenilor cu decoraţii, 
drept răsplată./ Dar lancu, simţind înşelăciunea, res
pinge întilnirea cu împăratul. în Ţara Moţilor,/ Stri- 
gînd lumii: „Cu împăratul mincinos, n-are ce vorbi 
Graiul Munţilor !".

+
Atunci căzut-a peste lancu marea tragedie, care min
tea i-a întunecat !/ Apoi, pribeag şăr,ac toată viaţa, 
doinit-a din fluierul său fermecat./ Moare ta Bata de 
Criş, pe laviţa lui Ion Stupină, zis Liberul dfa Vale,/ 
Iar românii l-au înmormintat la Ţebea, cu mare cin
ste şi funeralii naţionale.

+
Tragic destin, misterioase coincidenţe de d fw  pen
tru anii şi evenimentele trăite./ Născut la - t82<i, din 
care. ultimele două Cifre au fost nefericii®. /  La 
24 de ani conducea revoluţia, ceilalţi 24 -pribegea CU 
mintea năucită./ Şi murea la 48 de ani, exact cit nu
măra anul revoluţiei, neizbutită.

+
Române, chiar dacă ai fost cindva ia Ţebea, fa mor
mântul Iancului,/ De lingă Gorunul Jeg, d  tai
Horea, din cimitirul-Pajitjficon al nearnup^/ Mai du-ţe. 
mai îngenunchează şi mai sărută-i .tnţrnşînteL «84 
sfînt pentru rom âni!/ Si vei simţi mai' taro sufe
rinţa şi tragedia luptătorilor străbuni 1

Dr, VICTOR t  ÎŞI) IAGA
Deva, la 10 ianuarie 1989.

C IN TEC ELE IANCULUI"
vram lancu rămîne unul 

dintre eroii fieamplui, per
sonalitate de primă mărime 
a istoriei noastre naţiona
le. în sufletul său a fost 
sădită încă de la 6 vîrsta 
fragedă dragostea pentru 
Transilvania, pentru pă- 
mîntul stropit cu jertfe şi 
sudoare din interiorul ar
cului carpatic, atît de dorit 
şi adesea cotropit, mult 
timp umilit şi batjocorit. 
Prea puţin s-au gîndit străi
nii,- în pofta *lor rtesâbuffe, 
că! aici .< îşi dueeâu., viaţa, 
cu două milenii in urmă, 
dacii liberi, că, aici a fost 
locul de forţnare a limbii 
şi a* poporului român, zdro
bitor majoritar pînă în zi
lele noastre

Despre „Crăişorul Mun
ţilor", conducătorul Revo
luţiei de la  1848 din Tran
silvania, aflat în fruntea’ 
moţilor în lupta împotriva 
ocupaţiei ungureşti, s-au 
păstrat- numeroase dovezi 
— creaţii de spiritualitate. 
Oamenii umili l-au cîntat, 
alcătuind o adevărată lite
ratură din cîntece, legende, 
povestiri, relatări ale unor 
participanţi sau martori o- 
culari la evenimentele de 
atunci. Acestea au fost

cuprinse in volume ca 
„Poezii poporale despre A- 

' vram lancu" (1900), 'îngri
jit de S. F. Marian, „Fol- 

. clor literar" (196?)^ alcătuit 
de VasiJe . Copîlu Chiatră, 
„Folclor din Transilvania" 
(1962), cules de Ioan Şerb 
şi Domiţian Cesereanu ş.a.

Iată ce reprezenta el in 
conştiinţa neamului : „Ian- 
cule, pruncuţul meu,/ Pîn- 
tru ce te zbaţi.-mereu ? /  
Pintru cine .te zdrobeşti / 
Şi hodină nu găseşti ?7 Ta- 

: tă, io mă bat cu hoţii, /
. Să. trăiască liber moţii./ 

Rînduiala nu. e bună, /  Şi 
legile-s o 'minciună. 7 Legea 

' trebuie schirribată, / Pînă 
nu-i prea tîrziu, ta tă ,/ Că 
mi-i difept ca la prînz/ 

> Unii să moară flărriîhzi..." 
Avram lancu întruchipa tot 
ce are mai frumos po
porul — vitejia, curajul, 
dragostea dâ pămîntul stră

moşesc : Nour aş mîndru,
frumos, /  Ce veste mi-aduci 
din jos •? / — Colo-n jos, 
pe~ lingă Tisă /  Două ta- 
bere-s în tinse!/ Iară Ian-, 
cu a răspuns ■ /  •— Eu de 
frică • nu-s pătruns, /  Nici 
de-aceea nu mă tem, /  Mă
car că-i acolo Bem", Sau : 
„Pe dealul Feleacului /

Merg carăle Iancului,/ Nu 
merg cum merg carăle. / 
Strălucesc ca srarelt;. / Ca
rul merge-mpietlieat, /  ? n 
cu merge supărat. /  Bc- - 
cu coarne 4e ceară, /  Om 
ca lancu nu-i în ţară : / 
Boii-s cu coarne de spu
me, /  Om ca lancu nu-i 
în lume ; /  Boii-s cu coar
nele verzi,/ Om ca lancu 
nu mai vezi 

Luptă împotriva împilă
rii, conduse de lancu, por
neşte năvalnic : „Vine Ian- 
cu de la munte /C u  trei 
mii şi şasă sute, /  Cînd 
lancu să cobora / Turda să 
cutremura..." Avertismen
tul este clar: „Strigă Băr- 
nuţ âin Sibiu, /  Că Ardealul 
nu-i pustiu./ Strigă lancu 
de la munte :/ Nu te teme, 
măi Axinte,/ Că şi eu 
vin de la munte /  Cu opt 
mii şi nouă sute !“. Lovitu
ra dată duşmanului e zdro
bitoare : „Pe dealul cu 
strugurii/ Vine Bem cu un
gurii ; /  Pe dealul cu mă- 
ieran / Vine Iaţicu şi Ur
ban. / Generalii fug la 
vale, /. Dar lancu le stă in 
cale : /  — V ai! Arză-te 
focu de frică,/ Cîţi mai 
faci tu de nimica ! /  Mâi 
români, copii de le i,/ Hai,

loviţi ca nişte *jnci...\ 
fşegretul moţilor după 

lancu este enorm : ^,Pîhâ 
' fu - lartcu-n domnie /  Mîn- 
!cam pită ca-n Clmpie. /  De 
cînd lancu s-a lăsat /  Tar 

' jnîncâm mălai uscat./ Iâncu 
cu fluier de vie / Ne scoa
se din iobăgie, /  lancu cu 
fluier de ^oc/ Unţptu ţara 
de noroc". ■ „ •

.Căderea lui Avram Ian- 
cvi a. umplut ţara de jale, 
zdrobind norocul şl spe
ranţa moţilor în libertate. 
Durerea capătă dimensiuni 
cosmice :" „Trageţi elopo- 
tele-n dungă, /  Glasul lor 
în cer să-ajungă, / Şi de- 
acolo, pin’ la stele, /  Să 
afle vestea şi e le ,/S ă  sern- 
tunece luna, /  C-o căztit în 
munţi bruma,/ Şi-o pălit 
un brad stufos, /  Ca soare
le de frumos”. '

La Ţebea, Avram lancu 
îşi doarme somnul de veci. 
Dar, spre el şi spre Ar
deal, se îndreaptă mereu 
glndul milioanelor .de ro
mâni. Testamentul său îi 
îmbărbătează: „Români,
de va veni duşmanul/ Să 
vă ia pămînt şi drept,/ 
Scuturaţi gorunul/ Ca din 
somn să mă deştept !*,

MINEL BODEA .

Pasăre : fără somn
Precum apa, Irccut-a şi veacul.
Numai moţul, săracul, 
te tot aşteaptă

pc sub Muntele Găinii 
să i te arăţi iar, ' 
adueîndu-i dreptatea-n

căuşul munţi,
ca pc-o prescură prcasfîntă.

Numai moţul, săracul, 
tot tc mai cîntă, 
mai ales spre-nserare,

pasăre fără somn, 
lancule domn,

lancule mare...

RADU CIOBANU

„...figură luminoasă; mîndră la chiff şi cu
rată la'cuget, mare în fapte şi strălucitoare în 
gînduri, viteaz în lupte şi mărinimos faţă de 
cei fără 'apărare". —

ŞTEFAN PASCU
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'  . — Vă rugăm, dle di
rector, să sublimaţi, mai 
intîi, raza şiobiectul de 
activitate ale societăţii. 

— Raza de activitate este 
destul de întinsă, cuprin
s u l  localităţile Hunedoa
ra, Teliuc, Gheţari, Că- 
lan. Haţeg, Baru, întreaga 
îţirtenajare Rîu Mare-Ke- 
tezat. Cit priveşte o- 
•biectul de activitate, el 
este acelaşi ca al oricărei 
unităţi de profilul nostru,

dimineaţa, l-arrţ fj 
nit în piaţă la Hume- 
doara. L-am ţatrdtot 
cum de nu
că la Constanţa. m£tf 
mărturisit cu jnTipOi 
dune că, in ripaptffe 
trecută, îi decedase so
crul si trebuia să „ se 
ocupe de înmornUnta- 
re, fdă gînsleăm să 
contramandez, comanda 
de la Constanţa, dar 
şoferul m-6t asipurăt'dţ 
el va. fi a doua aşi di
mineaţa la Constanţa» 
iar marţi — id Hune
doara. pentru, intnor- 
mintare. Şi aşa a fost".

Şi astfel, prin devo
tamentul unul om, hu~ 
nedorenii au putut să 
cumpere struguri de 
Crăciunul anţâsi 1990,

O TNTÎMPLARE 

CU SEMNIFICAŢII

Ne relatează dl di
rector Grigoirie Mari- 
noiu : ,,Stabilisem cu 
un partener din Con
stanţa să deschidă ' O 
celulă, de frig din de
pozitul cu struguri de 
masă căci voi ţrimite o 
maşină . să-i încarce. 
Stabilisem cu şoferul 
Ion Marin — unul din
tre cei mai buni şoferi 
ai autobazei nopstre — 
ca luni dimineaţă să 
fie la Constanţa. Am 
rămas surprins şi în
grijorat cînţ, duminrespectiv j •  contractarea, 

afnş#|zi0narea şi desface
rea legumelor şi a fruo 
teWr, - prin întreaga reţea 
de- magazine din localită
ţii# amintite; ■  industria
lizarea, prin deshidratare, 
a legumelor şi a fructe
lor — operaţie efectuată 
la uscătorul din Haţeg ; 
V. conservarea, prin mu
rate, a anumitor legume 
pentru ia rn ă ; *  fabrica
rea şi desfacerea, en 
gros şi cu amănuntul, de 
băuturi răcoritoare, prin 
cele două fabrici de- la 
Haţeg şi Hunedoara (a-- 
ceasta din urmă fiind 
programată să intre. în 
funcţiune în cursul lunii 
curente) şi prin reţeaua 
de unităţi proprii; ■  pro
ducerea şi valorificarea 
gheţii artificiale (care, de
şi este destul de ieftină — 
2 lei/kg —, nu prea este 
solicitată do unităţile de 
alimentaţie publică).
. — Cum reuşiţi să a-

Ion Mihai, de 3* de anî la  volan — unui 
tre cei mal Conştiincioşi salariaţi ai societăţii.

S.C. „Cemsrfruct" S.A. 
Hunedoara produce şi 
livrează, la  comenzi 
certe, orice canmafi de 
produse deshidratate, 
între care t morcovi, 
cartof», ceapă, fructe 
şi altele.

Doritorii se pot adre
sa zilnic la sediul so
cietăţii din Hunedoara/ 
str. Carpafi, nr. 92, sau 

ia tel. 957111296,15482:] 
şi 12765. J

Magazinul din Piaţa Obor — aprovizionat conţi nun cu produse din a-
bundentă,

Un comerciant de încredere

loial şi si m

i i

• i*  *- Continuitate în aprovizionare, solicitudine în servire
2. de pe strada Buccgi.

' - wmm

la magazinul nr.

este

Convorbire cu dl GRIGORIE MARINOIU. 
directorul S. C. „CERNAFRUCT" Hunedoara

sigtiraţi necesarul de 
mărfuri cerute de cum
părători lă preţuri ac
cesibile oarecum faţă 
de cele ce se practică 

.în  prezent pe piaţă?. , 
— Unităţile noastre au 

practicat'şi practică pre
ţurile cele mai mici în 
raport cu cule pe care le 
aplică alte societăţi co
merciale de profil. Reu
şim aceasta printr-un sis
tem de parteneriăt co
mercial larg, întreţinut 
loial cu furnizorii, si 
printr-un efort propriu 
susţinut, care, consider 
eu, rămîrre precumpăni
tor în activitatea noastră. 
Nu ne-am mulţumit cu 
informaţiile şi ofertele de 
la unul sau altul dintre 
furnizori, - ci am extins 
căutările şi solicitările, a- 
ducîrvtl marfa de acolo dc 
unde a fost, mai convena
bil pentru noi. In menţi
nerea unor preţuri rezo
nabile, un ’ mare sprijin 
avem din partea reţelei 
proprii, de transport, cea 
mai mare parte a perso
nalului de aici înţelegînd 
să-şi facă datoria fără a 
precupeţi eforturi sau 
timp.

— Aţi putea nominali
za, dle director, cîţiva 
dintre partenerii cu 
care întreţineţi fe le  mai

‘ bune relaţii ?
— Sigur, sînt mai mulţi/ 

Şi din judeţ şi din afară. 
M-as referi la Ferma 8 
şelarii a A.E.S.C. Deva, 
prin şeful acesteia, dl 
ing. Mircca Muzicas, . la 
complexul de sere de la 
Işalniţa, la furnizori din 
Lipova, din Constanţa,- 
din alte localităţi.

— Din cele ce ne-aţi 
spus, deducem că acti
vitatea societăţii este

: rentabilă. ’ - • .
— Da, oamenii o iac 

rentabilă, prin munca şi 
prin eforturile lor. Am 
încheiat perioada care a 
trecut din acest an cu 
profit. Oamenii au luat 
salarii pe măsura muncii 
şi nu am disponibilizat 
pe nimeni. -

VA FI O  IARNĂ LINIŞTITĂ

Cumpărătorii care se aprovizionează de Ia unită
ţile S.C. „< ,- fruct" S.A.1 Hunedoara < pol fi li
niştiţi şi în ’privihţâ sezonului rece care urmează. 
Pregătirile pentru iarnă au început. în silozurile de 
Ia Hunedoara şi Haţeg; se află deja depozitate 150 
tone ceapă, cărora li se vor adăugă alte 600 tone 
provenite din import. Tot din import vor fi însi- 
iozate în curînd 3000 tone cartofu Tratativele cu 
furnizorii din ţară, în privinţa altor legume' şi fruc
te pentru consum curent şi pentru iarnă, sînt avan
sate. Vor fi însUozate la furnizorul de la Lipova 600 
tone mere, iar Ia un furnizor din Constanţa — 150 
tone struguri. Rădăcinoasele vor' fi asigurate inte
gral de la unităţi producătoare din judeţ.

COMERŢ PROMPT, CIVILIZAT

Reţeaua unităţilor de desfacere a S. C. „Cema- 
fruct" S. A. Hunedoara însumează 35 de magazine, 
cele mai multe în spaţii nou construite, corespunză
tor dotate, în care se practică un comerţ prompt, 
Civilizat, cu respeof faţă de oameni.

Sînt cunoscute şi apreciate de cumpărători ser
viciile prestate la magazinele nr. 1 (şefi dc unitate 
GHEORGHE şl NICOLAE STOICULESCU). nr. 4 
(GHEORGHE GHIGU). nr. 12 (VASILE GHIGU). nr. 
7 (IOAN VULPENARU). nr. 23 (IOAN BAltASCU), 
— toate din Hunedoara ; numărul 19 Călan (ECA- 
TKRINA CUJNIRIUC), nr. 26 (GHEORGHE TUDOR) 
şi nr. 27 (DUMITRU ANDllONACHE) — ambele din* 
Haţeg.

RĂCORITOARE BUNE, LA PREŢURI ' 
CONCURENŢIALE, IN ORICE 

SEZON AL ANULUI

Prin fabricile de la Haţeg şi, in curînd, şi prin 
cea din Hunedoara, S.C. .Cemafruct" S.A. produce 
răcoritoare de cea mai bună calitate, din concentrate 
de fructe exotice, exclusiv pe bază dc zahăr, îi» 
două sortimente care s-au impus de acum pe piaţă.

•  BRIFCOR
•  KIWI

îmbuteliate Ia sticle dc 1/4 litru.
Comenzile se onorează prompt» din fabrică, pen

tru orice solicitant şi în cantităţi nelimitate.
Preţurile practicate, după cum ne informează 

dna MARIA STANCU, contabilul-şef al societăţii, 
sînt foarte avantajoase:

•  BRIFCOR — 6,50 LEI STICLA ;
•  KIWI — 9 LEI STICLA (PREŢ DE LJVRA-

'  RE DIN FABRICA).
în unităţile proprii, aceste produse se desfac Ia 

preţul d e:
’•  BRIFCOR — 7 LEI STICLA ;
•  KIWI — 10 LEI STICLA.

■v
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R U B I I Î I T R T EVs *"' ^
?• * VIN» xerox Canon

flP9#a lei). »# '• 
|  f t^ 4 ^ 1 M tt# ec tr ic e  I.B.M. 
f lei) şi Triumph

* ‘? i -  ei). Deva, tdefo 
ei 8 2  o. (5

V #•- VlND înscriere aufo. 
ttnrism Dgpîa (iunie 1987, 
IţciiBeabH imediat). Telefoa
n e  958/27523 «au 18185.

(5221)
L •  VÎND caroserie Dacia 
®*3t§i D n a , telefon 25226, 
Sjflupfc |WB 20. (4718)
f 4 > VţND înscriere Dacia
££888 (decembrie iffljrj, De-. 
I? a , tJsfon  17597 
F; * (5213)
F, •  VlND maşină de cusut 
:J. Einger şi trompetă -eho- 
VStevasă Deva telefon 
"’BSOSl. (5212)

4 VlND înscriere Dacia 
ţ & l  1987). Informa- 

m  sat Bejan (la stînă) sau 
’ itelef pn 15254. (5001)
|  *  C.A.P. Ilurjuc, str.
J feiracipală,' nr. 68, .comuna 
i  Şnriuc, vinde ia J-t !• .tfî- 
î  publică construcţii zooteh- 
ctilce şi alte bunuri, în zi- 
;|t& e de v22 şi 29 septete-, 
/b r ie  1991, orele 10, conf©rnţ

listei afişate la sediul uni
tăţii. (5223)

•  VtND înscriere Dacia. 
* Î00 (a ( t ilie 1990) pr ţ
t ' venabil. Deva, telefon 
21171, după ora 16.

■ '  (5224)
« VIN 9 ca ? în Bofcîlna 

Informaţii — sat B©V te-«, 
nr. 91, (5225)

* VlND 17 acia 1 410, cu
cinci viteze (4 :isî, ciaro 

•; cepţional i' te * i, tejefon 
15460. (5227)

* VlND Inse riere Dacia
(1988). Dc'*?, telefon 
după ora 16. (5239)

♦  C ,\  P. Suituri o* *t- 
diul în sti Lăturenl 53 
Hunedoara, ' !î <îe la dc fo- 
1.’, în data « j 23 septem- 
brie 1991, mijloace fixe r! 
nlte bunuri, si ora !0,

. (5215)
# VlND orgă eîet ironică

italiană,! m rea Bigam® în 
form du s a t . ( îtepi ■’ S n t 
duc, telefon 364 (Iacob’ 
Ghcorghe). • (5218)

•  VlND s ix ' £ • - 1  ,,< biban*. 
Deva, telefon 23928.

(5219)
« ’ÎND convt «ac t n :i 

tou astrahan, mărime;! 44. 
Deva, telefon 26022.

(5236)
•  VÎND Peugeot 305, O-

pel Aseona B 16, Deva, te
lefon 20960. (5237)

I ANUNŢ IMPORTANT
' Pentru cei ce doresc să se deplaseze du

minică la manifestările organizate la Ţebea, 
\ transportul din Deva, Hunedoara şi Orăştie se 
asigură cu mijloace auto, contra cost, acestea 

; avînd plecarea din gările Hunedoara şi Deva 
şt «utOgara Orâştie, începînd cu ora 8. De a- 

l semenetr; tot cur mijloace auto se asigură ‘trăns- 
f pttfful pe ryta Brad — Ţebea, din jumătate în 
! jumătate de oră.
f . Transportul pe calea ferată se face după 
| programul normal de circulaţie a trenurilor. 
’ Cfj j®Stwe*«ti se pot prezenta la locurile in- 
[dfcate, / (598) '

•  VÎND înscriere Dacia
1 300 (iulie 1987). Teliuc,

lefo i 3904 , 5043)
. •  VlND Dacia 500 (fă-

eiită la :< andă). Hune
doara telefon 18779.

(5042)
•  VlND înscriere Dacia 

1300 (august 1990). Hune- 
doarn, telefon 13788.

(8039)
•  VÎND' casă în Hune

doara (Chizid), str. Roma 
nr, :? (5240)

O VÎND motor VW — 
Polo, - 42 000 km. Informa
ţi;, telefon 957/18353.

(0448)

•  OFERIM « m r i  şi 
pensiune unei eleve (lîr - 
gâ »! .ţi) Deva, x lefon 
13081. (5228)

•  OFER recompensă 
150—-200 000 'ai pentru cc 
dare contract apartament 
chirie, 2—3 camere, ex
clus Dacia, Micro. Deva, 
telefon 22254. (4996)

•  SCHIMB apartament
trei camere, qu două - ca
mere, - • Hunedoara, r  tele
fon 14050. (4997)
• •  SCHIMB apartament 
patru camere, confort unu, 
Cărămidă, Gojdu, cu două 
apartamente două camere 
(exclus Dacia şi Micro), 
Deva, telefon. 15520.

(4995)
•  SCHIMB garsonieră, • 

zonă centrală Pgvn, cu a- 
partament 2-3 camere, zo
nă centrală. Informaţii De-- 
va, str. Libertăţii, bloc 2, 
etaj 3,-apartament 31.

(5222)

•  MIŞCAREA de inte
grare s p i r i t  u a î  ă în 
absolut (M. I. S. A.), fi
liala Deva, aduce ia cu
noştinţa celor interesaţi de 
experienţe spirituale . şi 
iniţieri asupra armoniei 
universale, că sînt invitaţi 
să participe la Conferinţa 
Yoga, sîmbătă, 14,09.1991, 
orele 14, la sala festivă a 
Lieeului „Decebal". (9440)

•  S-A deschis îh
Orăştie, str, Piaţa Re- 
pubiicii » r, 26 (i n^ei 
magazinul Vidra), ma
gazinul de desfacere 
de mărfuri al societă
ţii comerciale „Co- 
mersant" S.R.L., care 
vă oferă o gamă lar
gă de produse de im
port şi indigene, cu 
ridicata r* amănuntul. 
Televizoare color ra- 
diocasetofoane, tiu 
recorder (toate cu ga- 
u  iţie 32 i'*" • casete 
audio şi i ■.'( •»
articole de îmbrâeă- 
minte în ălţăi 2 
multe alte confecţii ; 
articole foto-color, hîr- 
tie, filme, soluţii; vop
sele auto „Emaur", 
dulciuri, băuturi, ţi
gări etc.. mărfuri în 
consignaţie. Magazinul 
este deschis zilnic, du-

! pă următorul program: 
marţi — vineri, între 
orele 10—18, sîmbătă 
şi duminică, între ore 
ie 9—13. Luni închis. 
Nu uitaţi, societatea 
comercială „Comer- 
sant" vă aşteaptă ! - 

' (5226)

•  „ C O M PU T 1X " 
S.B.1- Deva, bdiil De- 
cebal, bl. R, telefon 
17167, organizează curs 
intensiv „Iniţiere în 
P.C." pe calculatoa
rele personale, • „î-i- 
ser AT" din dotare. 
Perioada: 10—r28 « sep
tembrie, zilnic orele 
17—20. Reduceri de 
tarife pentru studenţi 
şî elevi. (5231)

comercial ultracentral, în 
lei sau valută, în Orăştie. 
Relativ- la Alba lul-ia, te
lefon’ 20281, (5217)

•  PIERDUT permis con-' 
ducere auto, seria 003357, 
eliberat de Inspectoratul 
Judeţean 4 Poliţia H..- 
r ft< «n j, 1, de 2 09.
1990, pe numele Duma Pe
tru. Îl declar nul; (5230)

•  DUMINICA, cînd 
toţi copiii se pregă
tesc de şcoală, noi ne 
vom apleca; sufletele 
îndurerate peste mor- 
mintlil tău, scumpul 
nostru,

ALIN N1COARA,
comemorînd şase luni 
de durere nemărgini
tă. Florile durerii îţi 
voi împodobi mor 
mîntul, ca să-ţi liniş
tească eternul somn. 
Comemorarea — du
minică, 15 septembrie, 
ora 12, la cimitirul 

D< «'n. Părinţii 
şi» fratele. (3230)

•  TIMPUL nu - va 
şterge «niciodată amin
tirea’ spţului v ru ,
- AUKiEL POPA 
din Orăştie. Pios o- > 
magiu la doi ani de la 
dureroasa despărţire. 
Geta. (5214) • . ...

•  CU .autorizaţia nr, 
5347 din 19 august 1991, 
eliberată de Prefectura ju
deţului Hunedoara, a luat 
fiinţă Asociaţia familială 
cu sediul în Deva. (5216)

•  ÎNCHIRIEZ spaţiu

•  FAMILIA anunţă îm
plinirea unui ;tn dc Cînd 
a părăsit-o
MARIOARA FEDOIÎANICI

Comemorarea — sîm
bătă, 14 septembrie, ora 
13 îi UF ortod 1 - 
va. Nu te .vom uita nici
odată ! (4986)

7' •  CU inimile îndurera
te si ,în veci nemîngiiate, 
soţul, fiica,, ginerele, ne
poţii... şi strănepoţii anunţă 
împlinirea a şase -săptă- 
mini de la trecerea în ne
fiinţă a cqlei care a fost

o bună soţie, mamă, bu
nică şl străbunică, 
VERON1CA M. CANTEMIR

Comemor ire, sîfr b • ■>, 
14 septembrie a.c., la Ca
tedrala din Deva. Nil o 
Vom uita ş t i  vom purtă 
o veşnică amintire. (5205)

•  SOŢUL, copiii cu fa
miliile ' anunţă cu durere 
încetarea din viaţă a dra
gei lor 1

MARIA HORENCIUC, 
născută SEMCIUC, 

în vîrstă de 61 anp -
Înhumarea — sîmbătă, 

14 septembrie, ora 14, la 
Cimitirul Ortodox din Si- 
meria, de la domiciliu, str, 
A. Vlahuţă 9. Dumnezeu 
să te, odihnească ! (9442)

•  FRATELE Mihai, cuin- 
nata Viorica, nepoţii San
da, Gigi si Angeia, cu

< inimile 'zdrobite se des
part de scumpa lor 

MARIOARA.
Vei rămîne veşnic în a- 

mintirea noastră ! (9443)
•  SORA Coca, cumnatul 

Neiu si cuscrii Jura din 
Zeicani cu lacrimi şi du
rere se despart de cea

- care le-a fost dragă,
V  MARIOARA.

Te vom păstra mereu 
teii i • i i '

(9444)
•  SORA Lenuţa, nepoţii 

Neţi, Doinei şi Monica ,de- 
pfîng dispariţia nepreţui
tei ior soră şi mătuşă ’

MARIOARA.
Fiori şi lacrimi pe nior- 

mîntul tău ! (9445)
, •  FRATELE Petru, cum- 

nata . Viorica, nepoţii Ali- 
‘ ha cu soţul, Anişoara şi 

fiul, cu durere nemărgini
tă, se despart pentru tot- 

’deduna dc "iubită lor 
MARIOARA.

Fie-i veşnică amintirea !
(9446)

•  FRATELE Gheorghi-
ţ * şi cumnat ' ict >r Ş i cu 
inimile îndoliate se. des
part de buna ior . ’

MARIOARA. ■}
Fie*i ţărîna uşoară ! /

(0447)

Clipa de neatenţie =  pierderi de vieţi nevinovatei

brestent,’ practic «i 
mai sînt in- 

riiseronalizate cu 
ce reglemen- 

jotfţatea, intersec- 
trecerea vehi- 

leţ(^ şe b i c e î n  raport 
jţm titt la  a c e s to r a  I n  
. Xhîurf autovehicule 
f  %hG : imulten 
teţersecţie, venind 

„ artere cu indlcatoa- 
r#e : r  ţŢ|fetjş ’ e au i 7 l

semnificaţie, la intersecta
rea direcţiilor for de de
plasare se aplică regula 
p forit »i« v- ircapia.

încălcarea acestor reguli 
de -circulaţie se soldează 
id? îf.a . >; i idente, a uit ■ 
cu consecinţe deosebit de 
grave. Dar să prezentăm ■ 
un J  i) 0  eveniment.

în  urmă cu qîteva săp- 
tămîni s a comis un grav 
accidi ' de ci culaţie 1 • 

-  . . ...t 
ţionale 7 şi 66, în apro- 
piera j oraşul i Sîmerh 

Din primele cercetai n 
zultă că şoferul Bonewlescu 
Gheorghc, angajat al S 
cietăţij Comerciale ,Garaş” ;

din Caransebeş, se înapoia 
dintr-o ctirsă lungă din 
ţa «’t şî -'•r inso t de soţia 
şa, în cafeina antolzotermei 
RABA, cu numărul de în
matriculare 9488 CS pe 
care e qt^teucea.

Ajungînd 14 intersecţii', 
arţrintită şî urmînd ^  să-^f 
schinibe direcţia , de Iher» ' 
spre stingă, s-a angajat 1 
să iexecufe manevya fără şâ 
se asigure temeinic şi fără; 
să reducă viteza corespnn- 

■ .-q^miiţiţlot ■ % şm tb. 
şi im  cetâr 'i& fa  <
tapM -' SI a E  *  %
f«j iM tm »  p

ui antpturism X m fo; '■
1300 care sfe" apropia re>

1 >.,4*

gulainentar din sens opus.
. Coliziunea a fost deose- 
bit de vio :ntă între cele 
două autovehicul Vă ma 
n ilt. auti urismul Dac > 

numărul de înmatricu- 
- 2-HG-V15, a fost îm- 

înapoi cirea 15 m, 
d «Fairii jţav e .

a awstei eve- 
jŞăaducâtorul: 
'""“ ţ' An- 

ănir f i  ei şo- 
t e j  1|N»dat 

' 3 o- 
yllli

I .  JH ., *¥ sfo-
rit de' gravă Yla
n^SLVşv-1"’' ”-^

............. ă-

tc a mc ’ir dă din 1.' va 
decedat şi Soos Dorina, de 
26 ani, soţia celui de 
volan astfel că . .! rămas 
fadă părinţi ?  copil minori, 
care, din fericire pentru ei, 
nu nu fost luaţi în  această 
cursă, ci au rămas* acasă 
cu bunicii.

Tragedia nu s-a oprit 
aici. Nu după mult timp, 
a trei; * ei«c. nâ . 1  < îttu <> 
iîniinl a? numai 24 ani,
Soos Gabriela Cornelia, nu 
a nîai rezistat leziunilor 
g ave -> a pî «,.< d îi 1 1  ce; 
vii Odată :u e-> ,«
«I copilaş’, î Ce »<« :p îca 
nici să 5 iU1-;.' 7", chi
nuri groaznice se luptă încă

între viaţă şi moarte colă- 
lait pasager, fratele şofe
rului. Soos loslf. şi el tî- 
năr de numai 37 ani, 

Aşadar, două familii ti 
ncre hi rînd îl I r fucîn 1 
parte din aceeaşi familie, 
sînt victimelşf tfoui acci
dent stupid, creat de un 
şofer nesăbuit, tigreşiv, îr* 
stilul de fr pătrunde intr-d 
intersecţie, inconştient de 
răspunderea pe care o avea 
atunci cînd se afla la vo
lanul unui autovehicul.

Poliţia rutieră 
a judeţului
Hunedoara

tată urmările nesăbuinţei «ferului Gb. h. ->v Conducătorul Dacici . 3 HD1194 nu S-a asigurat...

REDACŢIA Şt ADMINISTRAŢIA t '

Z-288; deva, s»r. 1 pecembrie, 35,' judeţul Hunedoara 
W m m n  i m  12157, n m  11827 

tclefop tipografie : 25fS4 
Telex « 72288. Fax : 18061 '

Întreaga răspundere pentru eoiţjirfUluJ articolelor 
publicate < poartă autorii acestora

T I P A R U L :
S.C JiMâ*/** S A

î s t i r  m» Ti- Sam tA rk , 4S?..
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