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Cntesat-sm, iuti, s i  readuc in prezent 
scrisoarea unul orfan de război. publicată, 
ca med bine de & jumătate de veac in ur- 
mfi, Intr-o gazetă hunedoreană.' Gazeta se 
numea „Lancea" şi apărea, la Deva, din 1935, 
dtnd cititorilor in primul său număr -o lă
murire" : aApariţia acesteia n-ar mai fi foit 
necesară in Deva, unde apar atitea ziare, 
daci ocăra vremurilor nu ne-ar îndemna şi 
pe HOL,, de a  contribui, după puteri si ca 
inimă curată. lă munca de îndrumare a unul 
popor dezorientat şi ajuns la O grea răs- 

. pinttd*. : \  j"\;
Oare istoria se repetă ?...
Am răsfoit, eu emoţie, paginile gazetei 

iu care autorii el mărturiseau dintru înce
pu t: «Nu dom fi m  far da îndrumare pen
tru  o politică înaltă, nici o lanternă sclipi* 
loare de lumină, dar cel puţin nădăjduim s t  
fim  a  Utminărlcă potrivită, a» opaiţ tmbucu-

tntr-o pustietate de tntuner 
Nădăjduiesc că, ie -a  lungul eetor patra 

oul rit a fiinţat — timp fa oara s-a strămutai 
IA Brad, devenind, la 15 ianuarie t§& , .Foaia 
moţilor 4e pe Criţ f i  din Munţii Apuseni9 — 
fmdeta -Lancea" a reuşit să strecoare b t su- 
fielele editorilor acea lumtnărică potrivită, 

■0$ eare şi-a dorit-o atU f
Scrisoarea «Către Moş Crăciun^, a orfa

nului de război Marin O. Grigore, apărută 
in nr. 4, din  26 ianuarie 1935, stă mărturie t 

,JMoş Crăciun, cu plete albe, toarse din  
argint de-omete,

Iată că a-fi scrie astăzi, un copil
se încumete.

Dar să ştii că de cutează a-ţi trimite
■ aste tînduri

2  că n-a putut s-oprească răzvrătitele Iul
gtnduri.

Moş CrSciune’n orice iarnă, ţn cobori
Mit Cerut Sţînt, 

'Arătare de zăpadă, peste-nzăpezit pămlnt, 
Şl-noărcată ca de toate, tolbă mate

porţi în spate
D a f in  lumea nedreptăţii, faci şi ta

O nedreptate!
Căci ca tolba ta cea plină, treci doar 

pa la cei bogaţi,

Pe clnd celor din bordeie nici măcar
nu le-o araţii

Şi la cei ce au de toate, tu le dai
de toate cele,

Iar la cei bătuţi de soartă, nu le-aduci
măcar surcele, 

Ca in vatra îngheţată să aţipe şi ei focul, 
'Amăgtndu*se că-n casă coborttu-le-a

norocul.,.
Rebottat de toate astea, cutezat-am,

MoşCrăpiune,
Să-ţi trimit această carte fi in ea

o rugăciune:
De voieşte şi ane’-acesta să-ţi continui

obiceiul,
Mtluind din. nou palatul, iarăşi -

ocolind bordeiul
AtuncL.. rogu-te, ascultă: nu mai

coborî-ntre noi,
Să aduci sămînţa pismei celora

ce-s in nevoi.
Fără pata nedreptăţii s-ar cuvine, tu, să vii 
Totdeauna In mijlociii nepătaţilor copii". 
Aşadar, după mai bine de o jumătate de 

veac, eutezut-am, Moş Crăciune, a  reproduce 
scrisoarea-rupăciune R Studentului' orfan de 
război, considerînd-o doar un opaiţ in.., dru
mul vieţii.
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Discuţie cu dl general HOREA OPRUŢA, 
din Dopartomontuţ Aviaţiei Civile

i iCumît iriMn «tifla fir» lini iw yi - <rrepe»HPBu ţvff*
fW*1 Au subscris celebrei 

: f i m »  «ei mai mulţi tfin- 
f * f . parttdpawjff' Io JhtlTni- 
rea de sîmbotă, Î4 de
cembrie curent. Meritorie 
«#ativa Prefecturii Hu
ţa»Oara. Lăudabilă pro mp- 
tbusKnea cu care s-o ras- 

;pw» invitatei. Seriozitate 
fi femeinicie In documen
tare, pentru cele mai multe 
dintre luările de ctMet. în ' 
anîamWu -  o reuşită, din- 
trife de gustul omor lăsat 
de superficialitatea unora

dintre puternicii zilei.
Despre _ participare şi

despre acuitatea Iernaticii 
în discuţie -  aeroportul 
Aurel Vtaicu şi sistemul de 
autostrăzi p „drumuri ex
pres" -  o$ luat deja ctmoş- 
tifttâ din coHdwnul nostru.

feteam putut Itecet însă, 
sub tăcere, intervenita tft* 
general HOtCA OWtUfA 
participant dîn partea 

. A  consemn# 
m T m A W P J  •

(Continuare In pag. a 3-a)
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DE LA PREFECTURA JUDEŢULUI HUNEDOARA
. . '
la  perioada sărbătorilor Crăciunului şi a Asului 

Nov, societăţile cu activitate de comerţ în desface
rea fondului d e n ta r ii  destinat copiilor — articole 
de îmbrăcăminte şi încălţăminte, jucării, globuri, ar
tificii, precum şi dulciuri «m sint solicitate să efec
tueze reduceri de preţuri. Incepind cu data de 20 
deeemhi ic ~ a.c. Aprobarea efectuării acestor reduceri 
fiste fie competenţa consiliilor de administraţie ale  
şPrietăţHor şi se suportă din cheltuielile de circulaţie, 
l a  competenţa acestora intri nivelul reducerii, pre
d a »  şi perioada p m tm  cern se t f e d o A A  Reduce
rile de preţuri respective vor fi afişate la raioanele 
SAU magazinele societăţilor, la loc viabil cumpără
torilor.

• * * * • * • * • * • * • * • * • * • * • * • * •

Prezentîndu-se la re
dacţie, un domn, care nu 
■fi-a declinat identitatea, 
ne-a adus un plic» rugîn- 
du-ne să-i publicăm con
ţinutul scrisorii. La des
chiderea plicului, am 
constatat, cu surprindere, 
că scrisoarea avea prin
să de ea, cu un bold, 
prezcndnd mai multe în
ţepături, o bancnotă de 
559 de lei, care tn acest 
oaz işi ţierde vatoarea(.'). 
Fără a comenta un ase
menea gest greu de înţe
les şi de calificat, vom 
reda, in esenţă, conţinu
tul scrisorii,  care nu po
sedă nici o semnătură, 
deşi se spune că este a- 
dresată in  numele unui 
foarte mare număr de 
■oameni de bună-crcdinţă,

la-ţi, d e ,

ce lucrează fi frăţesc fn 
municipiul Hunedoara.

Considerind că s-a in
trat în campania electo
rală, autorul, saumutorii 
scrisorii respective educ 
In atenţie faptui că do- 
roşe m  primea- «I muni
cipiului s i  fie ăi Popescu 
Constantin-Gigi, care lu
crează la Pabrica de Oxi
gen a S.C. „SMentrgica9 
S.A. din localitate, el

fiind un om cu calităţi I 
ce-l recomandă pentru o  \ 
asemenea învestituri. 
-Numai acest om — se  
arată in scrisoare — poa
te distruge bişniţa, co
rupţia, huliganismul, pen- 
tru m  s*o ducem fi noi 
mei bine". i

Nc gbţtnem să facem  ’ 
vreo consideraţie pe mar- 
ginea acestei propuneri; : 
lăsînd ca electoratul să 
-decidă, la 9 februarie •, 
1992, pe cine va alege Îs . 
funcţia dat primar.

Vrem doar să-i spu- : 
nem diui care ne-a pre- 
zeitişt scrisoarea, că na , 
aşa se face campania e- J 
lectorală, invkîndu-l tot- |  
odată să vină la redacţie, 1 
să-si la banii înapoi. 
(N.T.).

Folkitâ p t ucţionorH, cit ... .
rutorii, cu ariiojul Crăciunului, ai Anului Nou 
1992 ţi al celorlaitd sărbători do iarnă, urfn- 
tfw-lo, totodată, sănătate, fericire şi tradiţionalul | 
»L« mutfi ani ;

Tatăl îşi întreabă J 

fi«l s

— Ce face găina 

după ce a  ouat'!

— Publicitate I

; 0  PREŢUL CEREALELOR. 
M m t ,  s-aţt stabilit noile pre
ţuri la care „Romcercal9 preia 
produsele de la producătorii a- 

‘ griiefidl. Aceste preţuri sînt ; 
1§ leitkg ta porumb, 14 lelfkg 
la grhi şl 13 leilkg la orz. Ce
reale să , ţie, că bani avem 
destui,'deşi aceştia au venit cam 
tîrziu, clnd hambarele statului 
sint. gcmic. (N. T.).

G  DARURI DE CRĂCIUN. 
Parohia nr. 3 Deva (preot Lu
cian Popa) a: iniţiat stringerea

de fonduri pentru a fi dăruite 
copiilor orfani sau Abandonaţi 
de ta Casa de Copii d in  Bretea 
Strei. Credincioşii bisericii ott 
adunat suma de 13955 de lei fi, 
.prin  aportul inimoaselor dne 
Sofia Dumitra, PauHnd Popa şi 
Paraschiva Nimu, s-au cumpă
rat obiecte vestimentare, dul
ciuri. fructe şi jucării. Un gest 
de omenie şi credinţi. (E.S.).

O  PROFESIONALISM. Do
riţi un produs de cofetărie ex
celent? Patibarul ^Ambasador" 
.diă Zona autogării din Brad vă
aşteaptă cu produsă fie f i . foar
te  bună., calitate, la preţuri mal 
mult d e d t rezonabili. Un pri
lej de a v i  delecta tu  o prăji
tură, un corn cald, o  cafea sau, 
da ce nu, -una mică9. Si toate

acestea In condiţiile unui profe-, 
siomlism deosebit. ţC. P.f.

0 BUCURIE IN CASE NOI. 
După cum ne-a relatat dl Med- 
se Tomuş. la Brad, cîteva fami
lii trăiesc bucuria mutării f e . 
case noi, prin darea in folosin
ţă ă blocului 42, cu 24 de aparta
mente şl care dispune de spaţii 
comerciale la parter. (S.C.). ’

©  FOTBAL DE SALĂ. Azi 
şi mline continuă turneul de 
minifotbal la Sală Sporturilor 
din Deva. Intre orele 9—14 yi 
15—20, Viitorii jucători ai Cor• 
vinului, al Jiului, Mureşului De
va, Chimia Rnţ, Vîlcea, CJSJfi. 

Sebeş îşi etalează talentul, tncfn- 
tă spectatorii. Un bun prilej pen
tru iubitorii fotbalului de 6 ftS

pierde contactul, ntei in aceste 
zile geroaşe, cu fotbalul. (S. C.ţ.

©  PRIVAT IZ ARE? La in
trarea in toaleta dm piaţa aco
perită a Hunedoarei, te întimpt- j 
nă cuvenitul anunţ de taxare, cu ■ 
prevenirea că acest loc este pri
vatizat. Te aştepţi la ceva deo
sebit. cum nu există la grupu
rile sanitare. — CURĂŢENIA. 
Aşi! Murdăria, mirosul înţepă
tor, dezordinea sint la locul 
lor. Şi numai pentru 3 lei. Oa
re cei oare au eliberat autori
zaţia, au trecut vreodată pe-acoto? 
(S. C.).

■  SCHIMBĂRI l a  
_ 1NÎS3RNE. IPria decizia

bt. 437, din lO decembrie 
1991, a primului ministru 
al României, dnii general 
locotenent Dumitru Pen- 
riuc şi eeneral-ma ior Geor- 
ge loan Dănescu se elibe
rează din funcţiile de se
cretar de stat şi. respec
tiv. secretar de stat şi şei 
al Inspectoratului General 
al Poliţiei ale Ministerului 
de Interne. Pe aceeaşi 
dată. daS general-maior 
Gheerghe Gwiibra — fa#t 
inspector-şef la Mureş — 
şi Ntcoiae Crăciun — fost 
judecător la Arad — au 
fost muuiţi la  Itotcţia de 
secretari de stol In Mi- 
nistem) de Interne.

■  e w w  tw -ii v a
PJţBOA GBRWANlia Pfi 
HONBCKB8. Orile nari 
va preda pe fostul lider 
est-eermau, Bricb HoneR- 
fcear. la  pofida cererii p8- 
ciaic facute în acest seus 
de oficialităţi de ia Bont) 
— a informat ministrul 
chilian al ufaeeriier inter- 
ne, Lnriquc Krauss. citat 
de agenţiile internaţioiiaţo 
de presă.

„Vom acţiona conform 
principiilor diplomatice 
chiliene. Nu-i putem acor
da azil, dar îi vom asigura 
protecţia, pînă ia găsirea 
Unei Soluţii p e  erde diplo
matică*. a afirmat Krauss, 
Intr-un interviii acordat 
ziarului „El Mereurio*. El 
şl-a exprimai, de aseme
nea. spurueţa că "loriul 
Rder cofBauist esl-german 
va: întetege situaţia şi 
pleca spre •  terţă ţară. 
probabil. ■ Coreea d e  Nord. 
care a acceptat deja să îl 
primească,

f l  LILA, — KLSI10 »SA- 
BfLA F IN IS »  DOUA A- 
TENTATB. 'Org- .Şto I- 
legată. Armata «epnMira- 
«ă Irlandeză (IM A-b  fi-a 
su m a t responsabiatmea 
Pentru atentatele cu bom- 
be incendiare de lîmbfltă 
f i  de duMânică. assşra 
unul centra comercial din 
nordul Londrei f i  asupra 
Galeriei Naţionale, in 
tr-un comunicat M UUL. 
dat publicităţii ta DnMin 
şl citat de France Prcsse, 
se mată eă ^acţiunito de 
perturbare *  vieţii COti- 
dicne. soldate eu pierderi 
economico, vor continua 
atita timp cit Marea ftri- 
tanie ş» armata sa oeupă 
O parte din, teritoriul na
ţional irlandez*.

•  TUDJMAN BA A- 
SlGURAltt. Preşedinţfde 
Croaţiei. Franjo Tudjman. 
promiţînd pacea şi coope
rarea cu celelalte eiuri re
publici ale fostei Iugo
slavii, a  Cei ut insistent 
Consiliului de Securitate 
să nu se mai opună re
cunoaşterii independenţei 
republicii sale.

S  c o m it e t  d iz o l v a t .
Comitetul Economic Inter- 
republican, însărcinat Cu 
coordonaneo politicii eco- 
noanec a Uniunii, a  îf- 
cetat să existe în urma di
zolvării structurilor Uniu
nii Sovietice, decisă du- 
r i r i s  i m f t i  de Rusia. 
Pomina şi B ^ iruş —■ a
declarat, luni. şeful ser
viciului de presă al pre
şedintelui Rusiei, citat j e  
postul de radio Rusia. Con
form aceleiaşi surse, cele 
trei republici ar urma s ă . 
încheie In cttrînd şi ân 
acord separat în privinţa 
armatei.
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CUVINTOL l

PE-UN CRĂCUŢ DE MUNTE (a ciobanului)
Pe-un crăcuţ de munte 
Merg oile-n frunte,
Cu trei ciobănei 
Fraţi-s ei, tustrei... 
Fratele cel mare,
El s-a hotărît,
Ca el să-l omoare.
La apus de soare,
Pe fratele mai mic,
Că e mai voinic,
Ş-are oi mai multe, 
Multe şi cornute.
El din grai grăia : 
Mioară oaceşâ,
Oe trei zile-ncoace 
Gura nu-ţi mai tace, 
Iarba nu-fi mai place. 
Nici apă nu bei.
-  Sfăptniorul nostru, 
Cum iarba să-mi placă 
Şi gura să-mi tacă ? 
Frăţiorii tăi
Ei s-ou socotit 
Ca să mi te-omoare 
La apus de soare I
-  De m-or omorî.

Voi să mă-ngropafi 
La stîna de oi,
Ca să fiu cu voi;
In loc de cruciuliţă 
Să-mi puneţi fluieriţă, 
Fluieră de fag.
Mult zice cu drag, 
Fluieră de spine,
Că zice mai bine. 
Fluieră de soc.
Că zice cu foc.
Cînd vîntul va bate. 
Prin ele-a răzbate, 
Oile s-or sfrînge 
După mine-or plînge, 
Cu lacrimi de sînge.
Iar voi, fraţii mei,
Cînd veţi merge-acasă 
Să-i spuneţi asa 
La măicuţa mea : 
C-am rămas 'napoi 
Tot vînzînd la oi, 
Numărînd la bani,
Pe aripa şubii.
La lumina lunii.

Grup de colindători dubaşi din Dealu Mare (Vâlişoara).

• Vin căluşerii ! Da- . vor 
veni şi în acest an, după 
datină, pentru°a ne co
linda şi juca acest— Joc 
fărâm ai, prin bărbăţia •'şi- 
spectaculozitatea sa. 'Vin 
căluşerii. îmbrăcaţi îr 
.splendidele lor costume, 
Împodobite cu brju trico
lor aşezat pe diagonala 
pieptului, cu zurgălăii 
prinşi la picioare, iar în 
unele părţi cu baticuri de 
„barşon" petrecute peste 
umărul drept. Vin căluşerii 
cu jocul „Banu Mărăcine". 
Unii se vor încumeta să 
interpreteze şi „Romana" 
— pentru specialişti un 
dans fie de origine milită- 
rească, fio de salon. Un 
joc însă’ splendid, cu

VIN CĂLUŞERII!
nul t f guri exec tat îi 
Pere, aducînclu-ne aminte 
de motivul soarelui, care 
străbate aproape toate , o- 
biceiurile noastre, aduse 
pînă astăzi, din generaţie 
în generaţie, provenite din 
negura vremurilor. Să nu 
uităm că prima atestare a 
jocului căluşeresc o în- 
tîlnim la Dimitrie Cante- 
mir. în „Dcscriptio Molria- 
viae".

Vin căluşerii ! Mîine şi 
poimîine, factorii culturali 
judeţeni ni-i vor prezenta 
pe cei mai buni, la Deva, 
unde va avea loc cu a-

cest prilej şi un simpozion, 
iar mai apoi la PricaZ, pe 
Valea Mureşului Superior, 
zonă de baştină a ' celor 
mai frumoşi câluşeri men 
ţlonaţi pentru monumenta
litatea şi albeaţa costume
lor- lor, în „Gazeta de 

* Transilvania*, care "descrie 
în amănunţime serbările 
Astrei de la Orăştie.

Vin căluşerii! In fie
care gospodărie, a doua şi 
a treia zi de Crăciun. Să-i 
primim după datină, cu 
colaci, cu rimaţi, cu vi
nars, cu fuior şi bani! 
Să dovedim că obiceiul îşi 
are încă forţa lui extra
ordinară ! Şi o va avea, 
în veci !

MINEL BODEA

EU AM PĂRINŢI TN CERURI!
(Tuturor copiilor din casele de copii!)
Ai spus că n-am un tată, 
Pc-acest pămînt stingher ?
Dar are lumea toată 
Un Tată, sus, în Cer !

Ai spus că n-am o mamă ? 
Dar stă pe tronuri sus 
O bună. sfîntă Mamă,
O Mamă-a lui Iisus !

Şi Tatăl Sfînt din ceruri 
E tatăl meu pe veci,
Şi Tatăl tău de-asemeni,
Prin greul ce îl treci !

O, Maica mea cea Sfîntă 
Ascultă gîndul meu,
Ajută iumca toată 
Cînd drumul este greu ! 

Ain deci Părinţi în Ceruri,
Şi ii iubesc nespus.

Şi-i rog să mă-ntărcască 
întru iubirea Iui Iisus !

PAULINA POPA, 
educatoare

CÎND IUBIREA

A mai trecut o toamnă, *
Şi, iată, iarna coboară...
Şi iar îngheaţă,
Sub streşini de seară...
No vom juca cu fulgi dc ninsoare, 
Şi vom cînta un colind, 
în neuitare, lămurind...
Alerga-vom împreună,
Şi vom simţi că ni-i sete.
De acele clipe,
Cînd iubirea.
Prea repede putea să nc-mbetc!

Colindătorii
iernilor noastre

Apropierea Crăciunului 
şi a Anului Nou ne duce 
cu gîndul la satul tradiţio
nal. care ne-a încălzit co
pilăria, ne-a legănat gin- 
durile şi închipuirile de 
tot felul, emoţiile care ne 
aşteptau înspre sfîrşitul 
anului ce venea cu sur
prize şi bucurii, chiar dacă 
acestea se reduceau la o 
crenguţă de brad, care să 
miroase frumos, a sărbăi 
toare, şi la o bomboană 
pe care ne-o doream mă
car în aceste zile. Aştep
tam, cu ochii măriţi de 
întrebări — ce, cum se va 
»Xntimpla“? — venirea ce- t 
telor de colindători în sea
ra de Ajun al Crăciunului, 
a cetelor de piţărăi, in 
.»»t»*« ful Moş t rffl (’, *

. a căluşerilor şi a duba- 
şilor, care statorniceau un 
obicei apa - acela al 
colindatului, pe care nu 
ne mai săturam privindu-i. 
Tot il (Ta fabule , m prevă 
zut, pentru că omul nu 
poate . fi acelaşi in fiecare 
zi, decum de la un an la 
altul.
. Acum, . privit cu ochii 

maturului, obiceiul nu mai 
este acelaşi, dar este obi
cei străbun Intr-o bună 
şi sănătoasă tradiţie, fac
torii culturali ne vor pre
zenta cele măi frumoase 
ob ice iu rile  iarnă, în pia
ţă centrală a oraşului, de 
data aceasta la Brad, Sn 
27 decembrie a.c. Să ne 
stringent cu toţii, pentru a 
trăi o bucurie, neprihănită, 
precum albul zăpezii pri
lejuită de aceste obiceiuri 
care vor rămîne peste o 
mie, două mii de ani. sim
boluri ale spiritualităţii 
noastre, care ne definesc 
specificul!

MINEL BODEA

Literatura Crăciunului
Atmosfera unică pe care o 

aduce cu sine marele praz
nic al Naşterii Mântuitoru
lui se alcătuieşte din rever
beraţiile sfintelor slujbe, 
din reunirea familiilor, din 
strălucirea Pomului de Cră
ciun, din zvonul incopfun- 
dabil al colindelor şi, nu 
în ultimul rînd, din bucuria 
darurilor şi a miresmelor 
fabuloase ale bucătăriilor 
intrate în ebuliţie festivă. 
In ciuda tuturor oprelişti
lor, a ameninţărilor, a mi
nimalizărilor şi a propa
gandei ateiste, printr-o su
perbă si tacită solidaritate 
spirituală a întregului neam, 
toate acestea s-au păstrat 
şi în cursul lungilor ani 
ai dictaturii: sfintele slujbe 
s-au săvîrşit, familiile s-au 
regăsit, pomii s-au împo
dobit iar colindele au ră
sunat tainic în toate casele 
care n-au încetat să rămî- 
nâ creştine. După acel 
glorios şi tragic Decem
brie '89, odată cu redobîn- 
direa libertăţii. Sărbătorile 
Crăciunului şi-au regăsit, 
spontan, şi firesc, toată 
strălucirea ce li s-a cuve
nit dinîotdeauna. Un sin
gur lucru e pe cale să se 
piardă, şj anume acea li
teratură de un farmec a- 
parte, care sporea şi ea, 
prin accentele solemn* 
sau tandre, mirifica atmo
sferă a Crăciunurile'1 de 
odinioară. Căci, oînă ' >a 
comunism, aproape, ; fie* 
care scriitor, mai m.rfe sau 
* i ’ mărunt, a *. 1 in a? 
măcar cîteva rînduri lu
minatului praznic, iar li
teratura aceasta ,a însoţit 
prin ani, ca & podoabă 
rostită, _ bucuria . sărbătorii. 
Cei mai în vîrstă ne sim
ţim, şi acum, încă adiaţi 
de dulci nostalgii, ori de 
cîte ori ne amintim de 
versuri care" he-au ferme
cat copilăria, deşi de mult 
nil le-am recitit: „Afară 
ninge finiştit, / In casă ar
de focul, / ic»* etos pe Im 
gâ mama stînd, /  De mult 
uitarăm jocul. / / E noapte, 
potul e făcut; /  Dar cine 
să se culce,/ Cînd mama 
spună 4e bus /  Cu glqsul 
rar" şi dulce:/ „Cum s-a 
născut Hristos în frig /  In 
ieslea cea săracă, /  Cum

boul peste el sufla / Căldu
ră ca să-i facă...".

E drept, unele sînt nai
ve şi sentimentale, dar ro
lul lor în ambianţa sufle
tească a Crăciunului, care 
e prin excelenţă o să bă- 
toare a candorii şi a spe
ranţei, e de necontestat. 
Cîteva, puţine, nu fost re
cuperate în Ultimii do 
ani, dar întîmplăîor ş> fără 
sistemă. Cea mai mare 
parte a literaturii Crăciunu
lui zace, încă, uitată în e- 
difiile de dinainte de război, 
căci, după aceea, cenzura 
comunistă nu i-a îngăduit 
reeditarea. Aşa se face că 
azi simţim nevoia acută 
a unei cărţi—florilegiu, care 
Să cuprindă cele mai re
prezentative creaţii dedi
cate de scriitorii noştri 
Crăciunului. S-ar putea in
titula chiar Antologia Cră
ciunului şi n-am nici o 
Tndoială că, graţie valorii 
ei educative, ar face fi
gură de best-seller mai 
ales în lumea şcolilor, 
mereu împrospătată de 
noile generaţii. Casa „E- . 
Jecfrecord" a rezolvat pro
blema recuperării colinde- 
lor, prin editarea cîtorva 
excelente discuri. Cu o an
tologie literară însă, lu
crurile şjnt mai complica

re. . Pentru realizarea ei, 
treb ie fă te afli înt un 
centru de' culfjrâ cu mări 
biblioteci, să duci o muri- ’ 
că de benedictin, să răs
coleşti fişiere, să cerce
tezi ediţiile vechi, să 
transcrii. Şi apoi, în con
diţiile preţurilor exorbitan
te de azi, să mai găseşti 
şi un editor. Unde să se 
afle’ ace! benedictin, unde 
acel editor ?

Rămîne să ne ocrotim, 
ca şi pînă acum, speran
ţa. Poate, la anul... Căci 
acum, tare mai sîntem să
raci şi, iată, nu-mi vin în 
minte decît versurile lui 
Goga :
„Moş' Crăciun,

Moş Crăciun,
La casa de om sărac.
S-o gâtat fâina-n sac 
Şi n-avem să-ţi dâm

cojaţ, 
Moş Crăciun-."

IţADU CIOBANII

•  * # * • * • * • *  • * • * • * •

Colinde din Hunedoara D u lfu l

Ţ. MIRON

Studiile de specialitate 
consideră Dulful, sau Dolful, 
ca pe o făptură' mitologică 
ce-şi are sălaşul în Dună
re. Dacă aşa stau lucrurile 
la prima vedere, prezenţa 
Dulfului în folclorul din 
Hunedoara ar părea anacro
nică. O dată, pentru că 
Dunărea, în care ar locui 
acesta, este foarte departe, 
aşa cum inexistenţi ar fi, 
în consecinţă, corâbierii care 
să-i solicite ajutorul. A- 
ceste nedumeriri sînt însă 
repede înlăturate, dacă vom 
admite că în străvechime 
toate apele curgătoare se 
numeau dunărea, dunăriţă, 
dunărică, sau dunăreană iar 
faptul că pînă pe la înce
putul secolului al XX-lea, 
ambarcaţiuni, nu dintre 
cele mai primitive, transpor
tau pe Mureş mărfuri, tn 
special sare, pînă la Arad, 
este mai mult decît o certi
tudine. „Mare parte din 
locuitorii satelor Teiu, Lă- 
său. Tisa au fost, în trecut, 
vestiţi plutaşi pe Mureş", 
mărturisea cîndva dr. doc, 
Ocfavian Floca, cunoscut is
toric hunedorean. Aşadar, 
prezenţa acestui animal fan
tastic, Dulful, în repertoriul 
artistic popular dinfr-o zonă

scăldată de apele Mureşului, 
este posibilă şi credibilă, 
cei puţin la nivel mitologic. 
Astfel, tn data de 10 ianua
rie 1978, am notat de la Flo
rin Taşcău, din satul. Tisa, 
comuna Burjuc, o colindă 
„a Dulfului. Ce comunică 
textul acesteia ? Se spune 
că, undeva, creşte un« măr 
cu flori de argint şi . cu 
mere de aur, căruia îi dă 
tîrcoale Dulful. Acesta „La 
mâr venea-re/ Pe mâr se 
prindea-re,/ Merele mînca-re,/ 
Crengi îmi prâpâdea-re".

Flăcăul care stă la pîndă 
scoate arcul „să-l sâjete". 
Dar Dulful îl cheamă să se 
prindă în lupte „driepte". 
„Cînd fu lîngă sară /  Dulfu-i 
d-asudatu, / Mirel jos le- 
gatu", deci este biruit. Ju
nele se adresează mîndrei 
sale, rugînd-o să ceară ajuto- 
iul fraţilor ei şi cumnaţilor 
flăcăului, care, însă, nu-I 
ajută. Solicitaţi, fraţii flăcău
lui răspund chemării şi vin 
să-şi salveze fratele, care 
se află în pericol. Omoară 
Dulful.

Ce frapează, de !a înce
put, în colinda de la Teiu? 
Pînă la un punct, anecdotica 
coincide cu tea a basmului
„Pri$!ea ce! voinic şi merele

de aur", dintr-o colindă din 
Şerel (Pui), dar şi în alta, 
de la Streisîngiorgiu.: „Dea
supra, la răsărit/ Este-un. pom 
mîndru-nflorit /  Cu flori dol- 
be de-argint/ Şi cu merele 
de aur—"

Aşadar, avem de-a. face cu 
o suprapunere a credinţei 
despre Leu (în colinda de 
la Şerel) cu cea despre Dulf 
şi isprăvile junelui, în lupta 
cu cel dinţii, în care, de 
obicei, flăcăul este păcălit. 
S-ar putea ca aceste situa
ţii să se datoreze şi memo
riei informatorilor, dar s-ar 
putea să fie vorba şi de 
altceva -  dezvoltarea con
comitentă a mai multor cre
dinţe şi datini, texte folclo
rice care şi-au împrumutat 
reciproc personajele şi ele
mentele de decor de care 
aveau nevoie. In sfîrşit, se 
cuvine să - amintim că textul 
de la Teiu aparţine unei co
linde de iniţiere într-ale vî- 
nătorii şi că rostul ei, atît de 
bine exprimat în final, este 
acela de urare t „Şi te ve
seleşte,/ Mirel tinerel,/ Că 
noi -te-nchinăm,/ Dalba-i să
nătate".

Prof.
'CLEMENTE CON NT ANDIN, 

*
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M. Ap. N., Departamentul 
Aviaţiei Civile. Conciziu- 
ne, claritate, francheţe -  
atributele luării de cuvînf 
ale dlui general. „Aero
portul se constituie în filă 
de istorie pentru Transil
vania V Fără falsă pu
doare -  uşor remarcabilă 
la majoritatea mai-marilor 
zilei -  dar şi fără emfa
ză, dl general H. Opruţa 
a justificat implicarea ar
matei şi prin obligatoria 
trăire naţionalistă a oştea
nului. Sinceritatea recu
noaşterii naţionalismului 
drept calitate de căpătîi a 
neamului, şi nicidecum ca 
stare interioară condamna
bilă şi dezavuată, a adus 
un argument în plus pen
tru temeinicia a ceea ce 
urmează a se,, face.

— Implicarea armatei în
construirea preconizatului 
aeroport se constituie în 
garant al calităţii -  ţi- 
nînd cont de precedente ? 
[respectiv modernizările de
fectuoase ale Otopeniului 
şi Banesei) ? ,

-  Contribuţia aviaţiei 
militar» se reduce doar 
la realizarea unui segment 
dbt lucrări. Concret, un 
regiment de geniu, spe
cializat în construcţii de 
aeroporturi, va realiza pis
tele pentru aterizare şi ru
laj. La atît . se limitează 
competenţele noastre I

-  Este evident rolul stra
tegic al viitorului aero
port I Că ne puteţi spune, 
în context ?

-  Sistemul operaţional 
al aviaţiei militare din 
Transilvania se cere îm
bunătăţit. Doresc să spun 
că aeroporturilor militare 
existente (Sibiu, Caranse
beş, Gmpia Turzii, Some- 
şeni, Tg. Mureş, Baia Ma
re -  n.n.), se cere a li 
se alătura altele. Doar 
aşa pot fi înlăturate defi
cienţele din dispozitivul o- 
perativ, deficienţe care 
ţin de repartizarea, deo
camdată, neechilibratâ în 
spaţiul naţional

-  In discuţie a apăruf |f“ 
re, reapărut toponimul 
TRANSILVANIA.
*• — Firesc, în condiţiile 
prezentului ce încearcă „un 
negoţ" cu această dum
nezeiască parte de ţară. 
Oşteanul care sînt, oştean 
-  expresie practică a unui 
sistem de mvâţâmînt mi
litar ce a perpetuat con
vingerea în frumuseţea lu
mii românilor, vă spune, 
însă : Transilvania nu se 
negociază ! Plecat de mult 
din Transilvania, n-am pu
tut uita, o clipă măcar, 
frumosul echilibrul şi lu
mea bună pe care le-am 
lăsat în urmă. De aceea, 
cu gîndul am trăit mereu 
aici, mereu sub semnul ă- 
celui intraductibil „dor de 
acasă". • ............. ■*

ÎULUIM'-ACH-

AUTOMOBIL CLUBUL ROMÂN ^  £ 

FILIALA HUNEDOARA

; Urează membrilor săi fi tuturor aufomobt- 
Kftilor din judef, cu ocazia Crăciunului fi a Anu
lui Nou, multâ sănătate, fericire, un an plin de 
satisfacţii, în domeniul profesional fi familial, fi 
bucurii prilejuite de excursiile efectuate prm 
„TOURINC—A.C.R.". “

Vă adresăm tradiţionala urare „LA MULŢI

ani s". ^

DEASUPRA CUPELOR 
CU FRIŞCA...

Dacă-i iubim ? ! Un ,DA ar 
fi superfluu! Dacă ei ne 
iubesc -  apropo de necesara 
reciprocitate - asta rămîne 
o chestiune deschisă I Cine 
sînt partenerii pretinsei re
laţii sentimentale ? Ei bine, 
pentru dumneavoastră, sti
maţi cititori, doar pentru 
dumneavoastră, voi dezavua 
secretul I Parteneri sînt co
legii din redacţia „Cuvîntul 
Liber" şi adolescentinii lor 
prieteni din Basarabia, li
ceeni în clasa a X-a.

Intîlnirile noastre au, de- 
acum, tradiţie. Şi, conform 
tradiţiei, i-am invitat la noi, 
pe cei şapte români de 
peste Prut, înainte de ple-' 
carea lor în vacanţă. Ştiam 
că gîndurile le fug spre 
casă, spre bunătăţile pre
gătite de mama, spre Pomul 
de Crăciun -  sub care nu 
prea ştim noi ce le va . fi 
dat să găsească I -  spre 
colindele zăpezii -  pe care 
ne cam îndoim că adoles
cenţii le cunosc...

Nu ne-dm putut reprima 
însă curiozitatea de-â le 
cunoa şt<S atitudinea în atît 
de controversata problemă a 
unirii teritoriilor româneşti. 
Prea tineri pentru decizii 
tranşante, dar suficient de 
mari pentru a avea fiecare 
prOprîa opţiune, copiii ne-au 
pus pe gînduri. : Din" poli
teţe, unii "--mai ales fete
le -  ap spus, cu jumătate 
de glos, că „do,' poote ar 
fi bine să' ne 'unirri..." 
Singurul băiat p r e z e n t a  
mărturisit, cu nonşalanţă, că 
„nu, nu e p^wyiţă-.o jjnire". V 
Şi, cum copiii se fac, de cele ' 
mai multă orij purtătorii de 
cuvînf ai părinţilor : lor... 
noi, cei de faţă, am simţit 
suflul rece al respingerii.

Chiar dacă dragoste cu 
sila nu se pOate, am păstrat 
un moment de reculegere în 
amintirea MORŢILOR NOŞ
TRI de la Dubăsari.

Cineva a avut însă gri
jă să spulbere "gustul a- 
rnar adus .de cuvinte.... în-., 
tărit de tăceri... Şi acest 
cineva a -fost Amărui şi în
treprinzătorul ''".patron al 
complexului „Lido", dl llie 
Flore a. ' Cupe cu cremă 
marmorată, ninse din abun
denţă cu tentonto frişcă, 
sonde cu coco-cola şi,J stă- 
pîn în mijlocul mesei," un.-:.' 
tort pentru copiii aflaţi de
parte de c a s a . s,' ‘ *

Din partea celor răsfăţaţi 
cu bunătăţi -  un „Mulfu- 

,  mim, domnule lliuţă I" Pen- 
, tru mici şi pentru mari -  

Sărbători • Fericite şi Lo 
; mulţi a n i i . ' ,

NATAUA VASIU

[ Cooperativa Meşteşugărească „M oţul" Bradj
. : j

Cu sediul în sfr. Avram lancu 30 A, cu o. activitate de peste $2 de ani, î 

un partener ideal pentru dv execută în condiţii avantajoase, la un înalt ? 

nivel calitativ, prin unităţile sale: *, &
...... .....  J

I
•  încălţăminte pentru bărbaţi, femei 

şi copii, prin Unităţile de comandă din 
Brad, str. Cuza Vodă, şi serie din Brad 
şi Baia de Criş ; de 5

Cine nu îşi doreşte un asemenea ma
sau în holul apartamen-|  biljer pe coridor 

l tului ? *

•  mobilă de comandă şi mică serie, 
în Brad şi în Baia de Criş ;

•  îmbrăcăminte de comandă prin 
unităţile din Brad şi Gurabarza şi 
mică scrie în Gurabarza ;

•  articole de îmbrăcăminte din piei J 
naturale şi înlocuitori ’,

•  articole de blănărie, cojocărie, ar- J 
găsit şi vopsit pici ovine ;

•  articole de tapiţerie — fotolii, pa- |
turi, scaune, saltele ; 5

•  tapiţerie auto ; 1
•  articole de marochinăric ; *
•  articole de broderie ; 1
•  reparaţii de orice fel şi revizii tehr J-

nicc anuale la autoturisme ; ■
•  reparaţii de aparatură electronică P.

— televizoare, aparate de S-adia, easeto- |
foane şi magnetofoanc; “V . s

•  reparaţii la bunuri 'de 'Uz casnic i
— frigidere, aspiratoare, boilere, maşini* 
de spălat şi rebobinat motoare electrice ; |

•  reparaţii ceasuri ; J
•  bijuterii din aur ; |
•  rccondiţionări, reparaţii şi trans- (

formări de încălţăminte. ‘
Comenzile se primesc la centrele din : |  
Brad — str. Cuza Vodă, bloc 16 J 
Deva — str. Andrei Mureşanu. bloc I I  
Deva —.Bdul Decebal. bloc D8 *
•  servicii de igienă personală — coa- |  

fură, cosmetică, manichiură, pedichiură, * 
frizerie ; V

•  curăţatul chimie şl spălatul arti
colelor do îmbrăcăminte ş i: ienjeriatî

•  fotografii nJb-ni'grn. „ ,  
Informaţii suplimentare la sntlipl

cooperativei sau Tn telefoanele : SOJŞt, |! 
50636, 51115, prefix 956. J

Ce găsim în magazine şi cofetării 
pentru pregătirea Pomului de Crăciun?

Cine are copii sau ne
poţi şi-a luat zilele aces
tea sacoşa în mină şi a 
pornit In căutarea dulciu
rilor şi a surprizelor pen
tru Pomul de Crăciun. Nu
mai că surpriza cea mare 
a fost aceea că niciunde 
în Deva — luni. 16 decem
brie — nu s-au găsit bom
boane de pom şi nici por
tocale. Curios este că ra
ioanele de profil ale ali
mentarelor (nr. 36, 3. 6 
„Ulpia") -erau aprovizionate 
cu ciocolată şi napolitane 
(de import şi la un preţ 
cam piperat), cu dropsuri 
şl drageuri, cu caramele 
indigene, dar nici acestea 
prea ieftine (o pungă de 
drageuri simple, de 150 de 
grame, costa 52 de lei), în 
■vreme ce la cofetării şi 
patiserii n-am găsit mare 
lucru.

Iată cîteva „mostre". Pa-
1 [ser ia '„Cri za n tem a " v îtv

dea şi bomboane. Cîteva 
pungi cu biluţe colorate şi 
mentolate. expuse pe tej
ghea, dau o notă de sără
cie. Nici cu bomboanele cu 
miere, ce se mai găseau 
aici, nu cred că ar putea 
îi îndulcită atmosfera mult 
prea «acrită" de atitudinea 
vînzătoarei de serviciu.

La cofetăria „Deva" se 
găseau doar napolitane, 
gumă de mestecat şi spe
cialităţi de ciocolată, iar 
la „Tosca" aprovizionarea 
era şi mai slabă.

„Coadă" în faţa comple
xului „Lido". Se vindeau 
dulciuri. Diverse. Inclusiv 
banane şi sucuri. Lumea 
se caută prin buzunare. 
Cumpără fiecare cîte ce
va. Puţin. De. scumpetea 
ne obligă să fim chibzuiţi 
Reţinem un dialog între 
două m am e: „Tu ce faci, 
cumnc-ri trei cutii sau cum 
le împărţi T‘t „Nu, ei nu

mănîncă unul fără altul". 
La care cineva adaugă : 
„In ziua de azi nu-i bine 
să ai prea mulţi copii. E 
suficient unul...".

O interlocutoare, căreia 
îi respectăm dorinţa de a 
nu-i divulga numele, ne 
spunea: „Harfa este sto
cată în depozit. Nu ştim 
din dispoziţia cui. Nu în
ţeleg. noi sîntem tot în 
trecut ? Nu-i corect ceea' 
ce se întîmplă. Cînd vine 
marfa în depozit, să fie 
dată pe reţea. Să nu mai 
chinuim omul cu nesigu
ranţa". De acord, stimată 
doamnă ! Să sperăm că a- 
cum. cînd apar aceste rîn- 
duri. mult-căutatele bom
boane de pom şi multe al
te surprize au luat dru
mul unităţilor de desface
re. Cine -ar avea interesul 
să le stocheze ? Şi pentru
C€ ?

ESTERA ŞINA

Produsele Cooperativei Meşteşugăreşti „Moţul" Brad - un bun indispensabil J 
căminului dumneavoastră. *
r ;  / • ; i y - : ‘ ' V', 1 . 1 I
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A b o n a m e n t e  ’a  z a r u l  „ C U V Î N T U L
i

&

Cu toate greutăţile provocate de scumpi
rea hârtiei, de creşterea preţulul materialelor ti
pografice şi de neajunsuri» , întâmpinate in pri
vinţa ajungerii la timp a presei la cititori, zia- 
Tdl „Cuvîntu! Liber*4 este permanent alături 
de abonaţii şi de cititorii săi fideli.

Pentru a avea certitudinea primirii ziaru
lui, cea mai sigură modalitate de a intra In 
posesia lui o reprezintă abonamentul lunar, tri
mestrial sau anual. Prin abonamente, costul pe

•  C.A.P. Peştişu Mic
vinde la licitaţie, în ziua 
de 27 decembrie 1891, mij
loace fise din dotare, de
pozitate în satele Naiidru, 
Valea Nandrului şi Peştişu 
Mia Lista se află la 
sediul C.A.P. <7556)

•  VÎND casă Brad. str.
Viilor 4. informaţii Brad, 
telefon 51340. ‘ (7558)

•  VÎND motor barcă
şi cazan ţuică 35 1. Deva. 
str. Bălcescu. bl. 12. ap. 
25. <7557) .

•  VÎND Dacia 1 300. sta
re bună. Deva, str. N. Băl
cescu, nr. 38. între orele 
15—20. {7559)

•  VÎND autoturism Fiat. 
Ritmo. 4 uşi, instalaţie gaz 
şi Alfa Romeo Giulietta 
1,3 1. Deva. telefon 16282.

<7581j
•  VÎND tractor mijlo

ciu. preţ convenabil. De
va, telefon- 187% după fi
rele 16. (7562)

•  VÎND Dacia si Golf
Automatic. Deva. Kogălni- 
ceanu, bl. F 3. ap. 11

mm
•  VÎND reciver satelit. 

Deva, telefon 21153.
(7564)

•  VÎND apartament 4
camere. Deva, central De
va. telefon 11047, după 
orele 17. (761© ,

•  VÎND motoeletetă Mt  
250. cmc eu îmbunătăţiri şi 
complet audio (magnetofon, 
piek-up automatic, egali» 
zor. amplificator 2x40  W 
$1 două boxe 80. W). De
va, telefon 23236.

(7617)
•  VÎND camion Diesel, 

marca Berliet — 4 t. O- 
răştie, str. Orizontului, nr. 
6, telefon 42743.

(7618)
«V ÎN D  Dada 1300 (ne

cesită reparaţie caroserie).

ANIVERSARI

* CU ocazia zilei de naş
tere a lui Gabriel Glo- 
dean. multă sănătate, îm- 
grtMri t tuturor dorinţelor 
d  *I.a mulţi anii* din 
partea - prietenei Rodica C.

(7539)

VINZARL

5 CUMPĂRĂRI

VASOCIAŢIA familiala 
„Părţi Express-Turist" Ha
ţeg» M. Eminescu 76, vîn- 
de feăuturi alcooliee şi 

-ittrturi alimentare indi- 
t w e ş i  din import.

*" (7555)

•  CUMPĂR dormitor
din lemn masiv, culoare 
jjpteRiisă. din stejar. De- 
mk. -telefoane 13808 sau 
47023. (7538)

*  ¥ÎN1
wm-mo  

*  '

VÎND AHO — camio- 
) cu motor L 27 
Informaţii Deva, 

(7554)

f t f f »  ARO 243 Die- 
Braşov. Deva, 

29461.
(7621)

CUMPĂR dolari 270 
170 lei. Deva, 

23926.
(7552)

m m  Toyota Starlet. 
Deva. telefon 

(7553)

ţ i  VÎND televizor __ „Si- 
şl pătuţ pentru copii, 
telefon 50102,

(7528)

\
I

SOCIETATEA COMERCIALA 

„ULPIA" S A. DEVA

CASA DE SCHIMB VALUTAR 
nGARANT" CLUJ-NAPOCA

|  Anunţa cumpărătorii înscrişi la tfilovixoar* J 
|  «efor, de la nr. 591 la nr, MO, să $• prezinte la J 
1 «Mşazinul Ulpid, pentru a-şi cumpăra televre©- j J «f i  In termen de 3 zile, din 20 decembrie 1991, J 
1 fOhâ în 23 decembrie 1991, inclusiv, dată pînă { 

M  se ţin la dispoziţia dv. (955) |

■------ \
■■■■■ •I, '• 'îl 'I

ik ' ■
l
I% '
I 

I 

I
9

I

instituţie particulară ce practică cele 
preţuri din ţară, cu reprezentanţi în Ctuj- 

Oradea, Alba folia şi Satu Mare, do
tă  închirieze un spaţiu comercial central (a 

tiradă, în municipiul Deva, între 15 şi 30 dă mp,

Î^tete» preţ ce mulţumeşte pe oricine. Oferta de 
1 preţ, inclusiv o schiţă sumară a încăperii, le pu- 
’ « fî trimite pe adresa : S.C. GARANT S.R.L., str.

Bariţiu nr. 32, Cluj-Napoca. Informaţii suplimen- 
I tare la telefon 951/42586.

exemplar ai ziarului nostru este mai mic de
cît ee! pe ziarul cumpărat de Ia ehloşctiri.

COSTUL UNUI ABONAMENT ESTE DE 
100 DE LEI PE LUNA, LA CABE SE ADAU
GĂ taxele Poştale.

Abonamentele pentru luna Ianuarie, tri
mestrul I, fi pentru întreg anul 1092, se fac Ta 
factorii şi oficiile poştale, piuă la data de 28 
decembrie a.e., inclusiv.

■i

Hunedoara, telefon 12748- 
(7044)

O VÎND ladă frigorifică 
şi combină frigorifică. Hu
nedoara, telefoane 14163 
său 22906.

(7044)
«  VÎND televizor odor 

Samsung’, nou. Hunedoa
ra. telefon 18109.

' m m

Prefectura judeţului Hu
nedoara. O declar nulă.

(7551)
•  PIERDUT lagitimaţie 

de călătorie C.F.R.. pe 
numele Serediuc Marin. O 
declar nulă. (7549)

COMEMORĂRI

•  ÎNCHIRIEZ garsonie
ră nemobilată în Deva. str. 
22 Decembrie, bloc 41. In
formaţi! telefon 20521. du
pă orele 18. <7556)

•  OFER apartament 2
camere, pentru închiriat. 
Informaţii, Deva, telefon 
23730. J7493)

SCHIMBURI 
DE LOCUINŢE

•  SCHIMB apartament 2
camere, confort I. ultracen
tral Hunedoara, cu apar
tament 2 camere. Deva 
(exclus -Micro 15). Infor
maţii Hunedoara, telefon 
22073 $i Deva. magazinul 
„Optica" (lingă Casa de 
Cultură). ' (6558)f»eai

«  PIERDUT autorizaţie 
nr. «OL pe «utilele Petre 
Marius Daniei, eliberată de

•  MÎINE, 21 de
cembrie, se împlinesc 
6 luni de cînd draga 
noastră soţie şi ma
mă,

MAIUA MORA1T,
a plecat dintre noi. 
pentru totdeauna. Co
memorarea la 21 de
cembrie. orele 9, la 
Biserica Ortodoxă din 
Deva, (7544)

•  SE împlinesc doi 
ani de la trecerea In 
nefiinţă a celui care 
a fost ■

ing. NÎCU PREDA
Familia şl colegii. 

Neuitare veşnică I
(7580)

•  SOŢIA Angelica Chio- 
reanu deplînge şi acum 
Pe saţul sau,

CORNEL CHIORKANU, 
de la moartea cârtite se 
împlineşte axi. 2» decem
brie 1091, un an. Pome
nire veşnică i

(7565)

PREFECTURA JUDEŢULUI HUNEDOARA, 
DIRECŢIA CONTROL COMERCIAL,

BUGET LOCAL,
COORDONAREA ACTIVITĂŢII ECONOMICE 

C O N V O A C Ă

în ziua de 23 decembrie 1991, orei» 18, fa « l e  
de şedinţe a Prefecturii, contabilii-şefi de la  $o- 
cietăţila comerciale înfiinţate prin decizii ale 
Prefecturii fau ale primăriilor, tu  privire la )  
ai unităţii fi evaluarea fondurilor fixe. (954) 
« încetarea indicatorilor economico-fmanctari

SOCIETATEA COMERCIALA 
DE ALIMENTAŢIE PUBUCA 

„CORVINUL'

3
gvVf»rtzziîtê saia' jjS m tesax reif ri i te r > *  3 '"lyWIIStesleM P's Ss b s WfîsWiHiiBw

•  «TRAlAN**,

•  „CIURERCA",

•  „GAMBRINUS",

•  Complexul „UNION"

REVELIONUL 1992.

Pref informativ 1 500 de lei/persoană, 

înscrieri direct fa şefii de unităţi.

SOCIETATEA COMERCIALA „HA8ER" S.A. 
cu sediul în Haţeg, str. Progresului, nr. 59

Vinde, pentru persoanele interesate, atît fi
zice cît şt juridice, borhot de bere fa preţul de 
0,15 lei/kg. ' (953)

I

I

*  d e l o r s  c r it ic ă  
S.U.A. Preşedintele Co
misiei CMS, Jacques De- 
tors, a criticat recenta 
iniţiativă a  Statelor Uni» 
te privind convocarea, tn 
luna ianuarie, a  unei 
conferinţe internaţionale 
consacrate acordării de 
ajutor fostei U.RJS.S, Du* 
pâ opinia tui Detors, „este 
prea uşor să se ia ini
ţiative şi sS se ignore 
ceea ce s-a petrecut îna- 
iote*. Intr-un interviu 

-acordat postului de ra
dio francei B.V.L., pre
şedintele Comisiei CMS 
a relevat că Piaţa Comu
nă a furnizat, pînă tn 
prezent, 74 2a sută din 
ajutorul internaţional a- 
cordul Europei de Şst, şi 
aproape 80 la sută din 
asistenţa acordată U.R.S.S.

■  92 DE AEROPOR
TURI IN d if ic u l t a t e . 
Radio Moscova, citat de 
A.F.P., a anunţat că, din 
lipsă de carburanţi, 92 
de aeroporturi — respec
tiv  mai mult de jumăta
te — de pe teritoriul 
U.R.S.S. şi-au suspendat 
sau au redus zborurile, 
ceea ce creează §rave 
probleme pentru zeci de 
mii d« călători, O situa
ţie deosebit de încordată 
s-a creai in staţiunea

Soci, de pe ţărmul Mării 
Negfe, unde mai multe
..... i e  pasageri dn t con
fruntaţi cu mari dificul
tăţi, din cauza anulării 
zborurilor Interna ale. 
Aerofiot, Directorul ae
roportului a  lansat m  a- 
pel ta ajutor de urgen
ţă, autorităţilor ruse, că
rora le-a cerut să adopta 
măsurile necesare pentru

independenţa e Norvegia 
a fost p r im  pară care 
a recunoscut Federaţia 
Rusă •  20 de specialişti 

civili, sub C- 
f.U., au sosit tn
Li rnirntPii nraflil. ••* Mţşvaşwvfe . dfJu’Itvt tm : Jll pyw

Ijbpa i»•  e* \yOă • V--— fwuaegeetAiXf . ăeesojŞzepşe •.

rării forţelor de pace.
♦  kCei 12* au căzut de 
acord să recunoască in
dependenţa Sloveniei şi

trimiterea de carburanţi 
la Soci — principalul 
aeroport din Rusia Me
ridională.

n  PE SCURT, e După 
semnarea Convenţiei Cul
turale Europene, România 
a intrat în ultima etapă 
pe drumul acceptării, cu 
drepturi depline, in Con
siliul Europei «  Dl Teo
dor Meleşcanu, secretar 
de stat in MţnAsteruX A- 
facerilor Externe, între
prinde 0  vizită în Croa
ţia şi Slovenia ♦  Ka- 
zahstanul şi-a declarat

a Croaţiei, cu anumite 
condiţii. O posibilă recu
noaştere s  fost aninată 
pînă ia data de 15 ia- 
nuarie 1992 e  Polonia, 
Cehoslovacia şi Ungaria 
au primii statutul de 
membri asociaţi ai CEE. 
Urmează România şi 
Bulgaria.

■  OPERAŢIUNE AN
TIDROG ÎN BOLIVIA. 
Poliţia antidrog bolivia
na, sprijinită de agenţi 
americani specialişti in 
domeniu, au descoperit,

recent, peste 30 de labo
ratoare pentru fabricarea 
d e . coca şi sulfat de co
ca, procedîntl totodată, 
la ’ arestarea a  36 d e  tra
ficanţi, s-a anunţat ia Ca 
Paz. în  urma unei ope
raţiuni efectuate M /fi®- 
quin, in nord-estul ţării, 
in aprojdere d e  frontie
ra cu Braziliei, poliţiştii 
au descoperii Atn impor
tant laborator clandestin 
pentru coca, — laborator 
care a fost distrus şi 
doi şefi al traficului cu 
droguri arestaţi.

m  VA FI CREATĂ „RE
PUBLICA SIBERIA* ? 
Siberia continuă să fie o 
anexă furnizoare de ma
terii prima şi salvarea ei 
este posibilă doar prin 
crearea Republicii Suve
rane Siberia, cat* să ai
bă organisme de condu
cere proprii — a decla
rat, într-ttn interviu e- 
cordat ziarului „Tiumen- 
shaia Pravda*, Vietor 

JSmuntghin, preşedintele 
comitetului de organizare 
pentru crearea grupului 
regional »Sibir“, filiala 
din Tiumcn. Potrivit iui 
Smunîghin. Republica Si
beria ar putea accepta 
să intra, pe principii con
federative, hi componen
ţa Rusiei.

1REDACŢIA Şl ADMINISTRARĂ :

2 700. Deva. ar. t  Decembrie, 35, 
Judeţul Hunedoara 

telefoane t HHS7, 11269
telefon tioo«p*fie* 25904 

fax t 18861

întreaga răspundere aenîn» tonţlnutuf 
articolelor oubficate o ooarlo . 

autorii acestora. -

TIPARUL)
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