
ZI UA N AŢI  ON A l Ă  A ROMÂNI  EI

DE VEAC

Sesiune de comunicări ştiinţtfrce;' l

Civilizaţie şi cultură în Transilvania
Vineri şi sâmbătă, la Deva, a avut loc sesi

unea anuală de comunicări ştiinţifice a Muzeului Ci
vilizaţiei Dacice şi Romane Deva, 'organizată cu; sprit 

jinul Ministerului Culturii, Prefecturii şi - Consiliului 
Judeţean, Inspectoratului Judeţean pentru Cultură 
Hunedoara. .Manifestarea a fost deschisă ide arhepi 
logul Adriana Rusu, directorul Muzeului Judeţean, 
în cadrul secţiunilor de istorie veche şr arheologie, 
numismatică, medalistică, sigilografic, istorie medie, 
carte veche românească şi străină, istorie modernă, 
istoria culturii, istorie şi retrologie agrară, artă, mu
zeologie şi conservare-restaurare, ştiinţele naturii, â 
secţiunii omagiale 1 Decembrie 1918, au fost prezen
tate peste 170 comunicări ştiinţifice, au avut loc 
dezbateri interesante. Au fost prezentate casete vi
deo privind cercetările arheologice de la Germisara, 
privind prelucrarea sticlei etc. în sălile Secţiei de 
Artă s-a deschis expoziţia temporară. „Sticla tran
silvăneană in secolele XVII—XX“.

Un moment cu adânci semnificaţii La avut lan
sarea cărţii „Hunedorenii la Marea Unire" semnată 
do dr. Victor Şuiagn, participant la acest epocal e- . 
veniment. Autorul „dedică această lucrare memoriei 
tuturor celor care au luptat pentru realizarea Ro
mâniei Mari şi apoi păstrarea în'hotarele ei fireşti". 
Cu acest prilej, marele intelectual hunedorean a a. 
cordat autografe, le.a vorbii înflăcărat despre misiu
nea ce revine în continuare istoriei şi istoricilor pen
tru a face cunoscut adevărul despre români şi pă
mântul românesc. MINEI- BOBEA

Sâmbătă şi duminică, la Orăştie, s-a desfăşurat 
ediţia a IV-a a Festivalului concurs inter judeţean 
de muzică sacră „Cu noi este Dumnezeu“. Manifcşv 
tarea a fost dedicată Zilei Naţionale a României şi 
împlinirii a 75 de ani de la Marea Unire. Gazdă a 
festivalului a fost Catedrală Ortodoxă din Orăştie, 
în care au evoluat coruri, din judeţele Cluj, Alba; 
A rad, Căraş-Severin, Sibiu, Argeş, precum şt. jude. 
ful nostru — Brad, Deva, Hunedoara, Orăştie; Pe. 
troşani, Simeria.

Manifestarea, impresionantă prin modul în c/are 
a fost concepută de organizatori — Ministerul Căi' 
turii, Inspectoratul Judeţean pentru Cultură, Centrul 
Naţional al Creaţiei Populare, Centrul Judeţean al 
Creaţiei Populare, Episcopia Ortodoxă Română Â. 
rad, Consiliul local Orăştie, Casa de Cultură Oraş. 
tic* Protopopiatul Ortodox Român Orăştie, Despăr- 
ţământul orăşenesc al Astrei — reţin tot mai mult 
interesul publicului, al specialiştilor. Coruri prezen
te în festival, cum a fost Corul Seminarului Teolog 
giC din Cluj-Napoca, au susţinut Liturghia desfăşu
rată în Catedrală, au oferit concerte de colinde, de 
muzică sacră.

Un moment important l'a constituit, în cadrul 
festivalului, Sărbătorirea. Za Sala „Astra“, a corului 
din Orăştie, condus de prof. foan Popa, formaţie ce 
a împlinit 125 de ani de activitate neîntreruptă, iar 
dirijorul ei patru decenii de instruire, fapt remar
cabil pentru acest om nepreţuit al catedrei. Corului, 
o „adevărată instituţie de cultură a oraşului „Paliei", 
îi dorim şi de aici înainte ani mulţi în slujba- spiri
tualităţii hunedorene, ca de altfel şi dirijorului său.

MINEI, BODEA

Unirea tuturor românilor 
Intr-uni stat unitar a prl- 

Jejuit afirmarea capacităţii 
de organizare şl de con
ducere a  populaţiei din- 
totdeâuna majoritară a 
Transilvaniei. ba sfârşitul 
lunH octombrie 1918» după 
declaraţia de autodetermi
nare a poporului fomân, 
rostită în parlamentup Un- 
gariei, an fost create orga-

n
nlsme poUHce şt adminis
trative pentru conducerea 
luptei în vederea unirii 
Transilvaniei cu România. 
Pe plan central s-a creat 
Consiliul Naţional Român 
Central, la 31 octombrie 
1918, funcţionând întâi ta 
Budapesta, apoi, din 2 ao~

pentru li
iembrle 1918, la Arad. 
Constituirea 8.N.R.3, a 
marcat Începutul unei vas
te mişcări de organizare pe 
plan local Manifestul lan
sat la 3 noiembrie 1918 de 
către Partidul Naţional Ro
mân Intitulat „Spre orien
tare" cerea ca la flecare

comitat să se constituie 
consilii naţionale române 
comitatense afiliate G.NR.G. 
Ga urmare a acestui mani
fest dar şi din proprie 
Iniţiativă, populaţia româ
nească a Transilvaniei a 
organizat consilii naţionale 
locale alese In cadrul unor

adunări populare eu par
ticiparea tuturor locuitori
lor din rândul cărora se 
detaşau intelectualii, ani
matorii şi conducătorii lup
tei naţionale pe plan local. 
Consiliile naţionale au tre
cut la constituirea forţei pu. 
blice înarmate prin crea

rea gărzilor naţionale, la 
organizarea vieţii politice 
şi administrative în locali
tăţile şi comitatele respec
tive.

In judeţul’ nostru primul 
consiliu naţional rămân; s-a

Prof. VAS1LE ION AŞ

(Continuare în "Pag.;
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j „1 Decembrie 1918 oglindit 
în documentele vremii"

i Jutăm ănt câtte ţaţă  !

şi pupat
» Sâmbătă, 27 noiembrie a.c., un nou contingent J 
1 de jandarmi de la Garnizoana Orăştie a depus ju- I 
J rământul. Evenimentul, petrecut în preajma marii î

( sărbători naţionale de la 1 Decembrie, legământul I 
ostaşilor către ţară a avut semnificaţii cu totul deo- J

I* sebite. . |
/Prin cuvinte pline de emoţie, jandarmii au ju- I 

J rat credinţă ţării şi poporului, s-au angajat să-şi în- j 
|  deplinească cu cinşte misiunile încredinţate. |
* La solemnitate au participat reprezentanţi ai * 
1 Prefecturii, Consiliului judeţean, ai altor instituţii din |  
J judeţ si oraşul Orăştie. J
I - © ■ I
J Sub aceleaşi auspicii solemne, la Grupul ju d e -5 
|  ţean de pompieri, precum şi la Compania Petroşani, |  
1 au depus -jurământul militarii din noul an de in- J

In faţa Catedralei reîntregirii din Alba Iulla, 
pe turnul căreia s-a ridicat un imens Tricolor, Se vor 
reuni miercuri miile de români pentru a  sărbători 
Marea Unire de ia 1 Decembrie 1918.

Foto PA VEL LAZA

| strucţie. (V.N.)
MARŢI,

30 NOIEMBRIE
•  Au trecut 333 de zile 

din an ; au mai rămas 32.
•  Sf. Apostol Andrei, 

cel dintâi chemat, şi Fru- 
mentie.

•  1833. S-a născut MARK

TWAIN (m. 1910), scrii
tor american. A pus ba
zele literaturii moderne 
în SALA.

•  1874, S-a născut PAUL 
ZARIFOPOL (m. 1934), 
critic literar.

MIERCURI,
1 DECEMBRIE

•  A avut Ioc Marea 
Adunare Naţională de 
la Alba Iulia, în care 
s-a hotărât unirea Tran
silvaniei la România. A.

ceasta zi a fost declarată 
Ziua Naţională a Româ
niei.

•  S-a născut CEZAR
PETRESCU (m. R61),
scriitor român. A publi
cat romanele: „Aurul ne
gru", „Calea Victoriei", 
„întunecare", .Drumul cu 
plopi" etc.; Literatură 
pentru copii.

JOI,
2 DECEMBRIE

•  A apărut la Bucu-

reşti revista „Sămănăto- 
rul“, în conducerea căreia 
s-au a fla t: G. Coşbuc, Al. 
Vlahuţă, D. Anghel, Şt. 
O. Iosif, M. Sadoveanu
?-a.

•  S-a născut NICOLAE 
LABIŞ (m. 22 decem
brie 1936), poet român. 
Volume de poezii : „Pri
mele iubiri", „Lupta cu 
inerţia", „Moartea căpri
oarei", „Albatrosul ucis"; 
Literatură pentru copii.

In holul Arhivelor Statului din Deva s-a deschis 
/ expoziţia „1 Dgcembrie 1918 oglindit în documen. 
\ tele vremii". Sunt expuse documente, fotografii pri-

Îvind înfiinţarea consiliilor şi a gărzilor naţionale în 
Judeţ, credenţionale, hotărâri, declaraţii de adeziune 
la măreţul act al Unirii. (M.B.)

DEZVELIREA M O N U M EN TU LU I 

„AVRAM IA N C U * LA CLUJ-NAPOCA

Azi, la orele 10, în oraşul Cluj-Napoca, are loc 
festivitatea prilejuită de dezvelirea monumentului 
dedicat lui Avram Iancu, conducătorul Revoluţiei 
de la 1848 din Transilvartia. Să ne plecăm cu pio
şenie fruntea In faţa marelui, erou al neamului şl 
să-i cinstim cu demnitate memoria! (M.B.)

IMPORTANT

Următorul număr al ziarului „Cuvântul 
liber** va apărea vineri, 3 decembrie 1993.



STOP huliganismului 
şi.violenţei pe stadioane

t

Dinamo îşi 
consolidează 

locul doi
După jucarea restanţe

lor de miercuri, 24 no
iembrie a.c. şi consuma
rea penultimei etape a 
turului, Steaua rămâne în,
continuare ca lider au
toritar, însă Dinamo nu 
numai că a urcat pe lo-. 
cui doi în clasament, dar 
se pare că îşi va consoli
da poziţia câştigată, mi
litarii trebuind să i-, ori
ce joc foarte în serios 
pentru a nU-Şi periclita 
locuit După victoriile ob
ţinute (e drept pe teren 
propriu) în faţa stelişti- 
lor şi a dinamoviştilor, UT A 
nu a reuşit să treacă de 
Gloria Bistriţa şi a co
borât pe locul şapţe, dar 
mai grave sunt cele pe_ 
trecute la Arad după 
meci.

In subsol. Ceahlăul a 
cedat lanterna roşie Po
litehnicii Timişoara, în
vinsă pe teren, propriu cu 
3—0 de echipa: fostului 
ei antrenor. Ion V. 1d- 
nescu. Studenţii timişo. 
reni nu reuşesc nici pe 
departe să reintre în nor
mal. De fapt, de 1„ locul 
zece In jos, orice forma

ţie e periclitată să ajun- două locuri periculoase 
gă pe unul dintre cele ale retrogradării.

REZULTATELE ETAPEI a XVI-a : Dacia Brăi
l a — Electroputere 3—0; Dinamo — Farul 2—1; 
Poli Timişoara — Progresul 0—3 ; Ceahlăul P.N.
— Oţelul Galaţi 1—0 ; „U‘‘ Cluj-Napoca — Petrolul 
Ploieşti 1—0 ; U.T. Arad — Gloria Bistriţa 1—1; 
Inter Sibiu — F.C. Braşov 4—1! Sportul Studen
ţesc — Steaua 0—0 ; Univ. Craiova — Rapid 3—1.

CLASAMENTUL
1. Steaua 18 11 3 2 27— 7 25

' 2, Dinamo 16 ,9  2 5 . 31—18 20
3. Univ. Craiova 16 8 3 5 33—25 19
4. Inter Sibiu 16 8 3 5 25—21 19
5. Farul Constanţa 16 8 2 6 24-?-18 18
6. Petrolul Ploieşti 16 8 2 6 16—14 18
7. U.T. Arad 16 7 4 5 17—20 18
8. Progresul Bucureşti 16 8 1 7 28—20 17
9. Dacia Brăila 16 6 4 6 17—16 16

1 0 . Gloria Bistriţa 16 7 2 7 23—24 16
11. F.C. Braşov 16 6 3 7 18—17 15
12. Electroputere 16 5 3 .8  13—17 13
13. Rapid 16 5 3 8 14—19 13
14. „U“ Cluj-Napoca 16 4 5 7 20—24 13
15. Sportul Stud. 16 5 3 8 15—23 13
16. Oţelul Galaţi 16 5 2 9 14—24 12
17. Ceahlăul P.N. 16 4 4 8 12—25 12
18. Poli. Timişoara 16 5 1 10 16—31 11

ULTIMA ETAPA A TURULUI : Electroputere
— Dinamo; F.C- Braşov — Sportul S tud.; Steaua
— Dacia Brăila; Farul — Univ. Craiova ; Progre
sul — „U“ Cluj ; Rapid — Poli. Timişoara ; Petro
lul — Ceahlăul; Oţelul Galaţi — U.T.A. ; Gloria 
Bistriţa — Inter Sibiu.

In ultim., perioadă s-au 
înmulţit cazurile de huli
ganism şi violenţă şi pe 
stadioanele din judeţul nos
tru, în care sunt agre
saţi îndeosebi arbitri, mai 
ales de unii jucători, dar şi 
de unif inşi din conduce
rile cluburilor şi chiar oa
meni de ordinep E cazul 
să se stopeze aceste ieşiri 
de-a dreptul periculoase, 
incalificabile, cum s-mu în
tâmplat duminică la Con-' 
structorul Hunedoara, dar 
mai ales la Călan, în urmă 
cu aproape 3 săptămâni.

Joia trecută, pe lângă 
alte cazuri ânalizate ‘de 
Comisia judeţeană de dis
ciplină, preşedinte Sng. Ioan 
Trosan, am reţinut fap
tele întâmplate la parti
da dintre Victoria* ’9Q Călan 
— A.S.A. Aurul Brad, în 
ziua de 14 noiembrie a.c., 
arbitrat de Ionel Stanca 
(la centru) şi N. Hîrîci, E. 
Munteanu — la linie. Deşi 
jocul a început favorabil 
pentru Victoria (în min, 8 
conduce-, cu 1—0), in min. 
27 un jucător de la a- 
ceastă echipă, în careul 
oaspeţilor, şutează mingea 
de la circa 1 m intr-un 
fotbalist în piept sau ante_ ' 
braţ — după aprecierea 
observatorului M. Pădu. 
rean şi în piept după ar
bitrul de centru — la 
care gazdele acuză ■ 11 m! - 
După numai 5 minute; poi^

tarul oaspeţilor prinde un 
balon . şi plonjează ca el 
în careu, însă peste el 
cade un jucător de la 
Călan, fără să fie faultat 
(după părerea „centralului" 
şi a observatorului), dar 
nu şi a gazdelor care din 
nou , cer 11 m. Şi aceste 
.„scântei" generează şi „in
cendiul" din min. 43, când 
brădenii egalează : 1—1.

DUPĂ UN MECI LA 
VICTORIA CALAN

SEZONUL
FOTBALISTIC

CONTINUA
Biroul F.R.F. a stabilit 

câteva măsuri importante 
în vederea asigurării celor 
mai bune condiţii pentru 
tricolorii noştri de a  se 
pregăti în vederea partici
pării la C.M. din S.U.A., 
in anul viitor. După în
cheierea turului in Divizia 
Naţională, returul începe 
imediat; fără nici o pauză, 
miercuri, 8 decembrie, când 
se dispută etapa a 18*a» 
iar în 15, 18 şi 22 de
cembrie se joacă partidele 
dih etapele 20, 21  şi 22. 
în zilele de miercuri, 8 de
cembrie şi miercuri, 15 de
cembrie, au 10c „16-imile" 
Cupei şi respectiv „optimi
le", Cupei României la 
fotbal.
. La reluarea sezonului o- 
ficial de primăvară 26 fe
bruarie 1994, mec urile in . 
continuare din retur vor .. 
avea loc sâmbăta. urmân-J 
să se încheie la 27 aoi ■- 
lie, iar finala Cupei se v, 
disputa la 30 aprilie anal 
viitor. Lotul naţional va ; 
participa la un turneu în 
Ilong Kong in nerioada 6 
—18 februarie în compania 
echipelor Coreei de Sud. 
Danemarcei şi Nigeriei sau 
Marocului. (S. C.j.

I
C o rv im il— J iu l  P e tr o şa n i 0 -0

Peste 2000 de spectatori 
au ţinut să vadă Ia lu
cru, pe un timp friguros, 
pe Corvinul şi Jiul Pe
troşani, care, în urmă 
eu un an, delectaseră pu. 
blicul spectator cu un a- 
devărat recital fotbalistic. 
De această dată. suporte
rii hunedoreni n-au mai 
trăit bucuria victoriei şi 
nici măcar satisfacţia u- 
nui joc bun, cum au fost 
ultimele evoluţii ale favo
riţilor săi. Corvinul a avut 
foi timpul iniţiativa în joc, 
şi-a creat numeroase oca_ 
zii de a niarea, dar totul a

fost în zadar. Nici Şu- 
mudică, Mitrică sau Păcu
rar, dar nici Tetîleanu, 
Haidiner, Bozga sau Bar- 
dac, în numeroasele in
cursiuni de atac, n-au 
fost în stare să-l învingă 
pe Anton. 20 de cornere 
a avut Corvinul! în mi
nutele 9, 28, 36, 39 şi 45 
şi în multe aitelg gazde, 
le puteau marca goluri.

In repriza a Il-a, mai 
ales spre final, presiu
nea Corvinul ui la poarta 
oaspeţilor a crescut. De
geaba. în aceste condiţii 
oaspeţii au avut două

DIVIZIA A l
REZULTATELE ETAPEI a XVI-a: 

Rocar Buc. — Portul C-ţa 0—0; Callatis 
Mangalia — Faur 0—0 ; Constr. Iaşi — 
Acord Focşani I—0;* A.S.A. Tg. M. — 
F.C. Bucovina 4—i  ; Gloria Buzău — 
Foresta Fălt. 3—0; F.C. Selena — FI. 
Moreni 4—0; Met. Plopeni — Chimia 
Rin. V. 3—0; Gl. C.FR. Galaţi — Poli. 
Iaşi 1—0; Steaua Mizii — F.C. Argeş 
0—0. .. ■ ■ 

CLASAMENTUL

contraatacuri, eu două oca
zii rarisime de a înscrie! 
Ultimele minute au fost 
incendiare la poarta Jiu
lui Petroşani. Corvinul 
merita victoria, cele două 
puncte puse în joc ce i-ar 
fi asigurat o vacanţă mai 
liniştită. Dacă nu înscrii, 
nu ai cum să obţii victo
ria.

Corvinul: Coyaciu, Far- 
tuşnic, Bozga, Haidiner. 
Tetileanu, Rus, Şumudică 
(Dăscălescu). Chezan, Pă
curar, Bardac, Mitrică.

Jiul Petroşani: Anton, 
Doroş, Iszak, Lazăr, Că
lugăriţa, Cioabă, Stâncii 
(Stăncic), Stoica, Manga
lagiu (Huza), Ceacusta, 
Ştirbulescu.

Buh arbitrajul brigăzii 
C. Miclea (Buşteni), P. 
Badea şi C-tin Diaconu 
(Ploieşti).

DIVIZIA A 2

I

Arbitru! de centru şi tu? 
şierul arată centrul tere
nului, moment în care 
Kaiser, Kolftnan, Rakoczi 

,tăbărăsc peste tuşierul 
Hîrîci îmbrâncindu-1, lo. 
vindu-1 cu mâinile şi pi
cioarele. Cu toate acestea, 
nu se revine asupra deci
ziei luate. Din acel mo
ment a început „vâlvătaia": 
înjurături ca la uşg cortu
lui 1» adresa arbitrilor, a. 
runcări din tribună şi de 
pe margini în teren cu bul
gări de zăpadă (în unii erau 
•încorporate bucăţi de ţi
glă, pietriş). Observatorul 
este abordat şi trimis în 
teren să anuleze arbitrul 
golul etc. Spre cinstea sa, 

. ing. - Mareei Ursu, pre
şedintele secţiei de fotbal 
la gazde, i-» asigurat ime
diat securitatea observato
rului, a căutat tot timpul 
să calmeze spectatorii su
păraţi foc pe arbitri. Şi a 
venit min. 90. Atunci ar
bitrul Ionel Stanca „

cordat o  lovitură de la 11 
metri nejustificată, fapt 
recunoscut* şi de gazde şi 
de... arbitru (cum dum
nealui notează în raport): 
„uitându-mă că majorita
tea spectatorilor a coborât 
la tunelul de Ia Intrare şi 
adresăndu-se cu expresii 

. de felul -,,că de aici nu ie
şiţi dacă nu câştigăm", am 
hotărât ea în min. 90, la 
scorul do, 2—1 pentru oaş.. 
peţi, să acord un penalii 
imaginar pentru, a părăsi 
terejiul-.de joc„.“.

Gazdele au egalat, şi cu 
toate acestea ieşirea brigă
zii dA arbitri de pe teren 
până la, vestiare a- fost un 
calvar, unii jucători de la 
gazde, uftif „spectatori* şi 
chiar dîn oamenii de ori 
dine (I), care şi-au dat jos 
banderolele, a i trecut ia 
treabă — îmbrânceli, lo
vituri cu pumni; şi picioa
rele. Şi multe înjurături, 
‘scuipături (de care, au  a- 
vut parte şi oaspeţii). Ar
bitrii au părăsit; după 6 
otă şi un sfert, stadionul 
în maşina poliţiei.

Comisia a hotărâ t: sus
pendare» pe 5 etape a Iu: 
Rakoczi, pe O luni a ju
cătorilor Kaiser, Kollman 
şi Ciscariu, avertisment clu. 
bului. suspendarea pe 2 
etape a terenului, penali
zarea echipei cu 2 puncte 
şi omologarea rezultatului 
de pe teren. Faţă de ulti
ma” decizie, reprezentantul 
Aurului Brad, dl I. Faur, 
şi-a asumat- dreptul de a 
se adresa Comisiei judeţene 
de apel. ; - - » •

I

Armătura Zalău — Phoenix B. M. 3—1; I 
C.F.R. Timişoara — C.F.R. Cluj 1—1 ; J 
C.S.M. Reşiţa — F.C. Bihor 2—0 ; Cor-1 
vinul — jiu l Petroşani 8—0; Metrom* 
Bv. — Unirea A. I. 0—0 ; Gaz Metan — |  
F.C. Drobeta 4—0 ; Tractorul Bv. — » 
LC.I.M. Braşov 3—1; Metalul Bocşa — I 
Gloria Reşiţa 0—0 ; F.C Maramureş — *

In-

k

REZULTATELE ETAPEI din 28. XI. 1993; C.F.R.
Simeria — Metalul Crişcior 0—0 ; Min. Şt. Vulcan
Mureşul Deva 0—î ;  Jiul Petrii» —■ Cerna Cristur 7—1 ;
Min. Ghelari — Haber Haţeg 4—0 ; Min. Aninoasa
Min. Bărbăteni 2—1; Vict. ’90 Călan — Daci» Orăştie
2—1; Min. Teliuc — Min. Ccrtej 1 - 2 ; Constructorul
Hunedoara — Armata Aurul Brad 1—L

: CLASAMENTUL.
1. MUREŞUL DEVA 15 12 1 2 42— 7 25
2. Mineral Certej 15 11 2 2 35—17 24
3. Mineral Ghelari 14 10 3 1 29— 8 23
4. Armata Aurul Brad 15 7 5 3 36—15 19
5. Min. Aninoasa 15 - 8 1 6 34—26 17
0. Minerul Bărbăteni 14 7 2 5 23—lf 16
7. Min-Şt.-Vulcan 15 6 3  6 35—21 15
8. Constr. Hunedoara 15 - 6  3 6 20—17 15
9. Haber Haţeg 15 6 3 6 24—24 15

10. Dacia Orăştie 15 6 2 7 - 27—24 14
11. Metalul Crişcior 15; 4 4 t j l -—23 12
12. Victoria *90 Călan 15 4 4 7 20—27 12
13. Jiul Petrila 15 5 1 9 ' 21—43 i i
14. Minerul Teliuc - 15 3 4 8 16—27 10
15. C.F.R. Simeria 15 2 3 10 12—37 i-:7.
16. Cerna Cristur ^ V > 15 1 1 13 8—70 3

Joi, 2 decembrie a.c„ orele 13, Se dispută jocul
restanţă dintre echipele Mi ierul Bărbăteni 
Ghelari, pe terenul A.S. Min. Bărbăteni.

şi Minerul

Jiul Craiova 5—2.
CLASAMENTUL

I Minerul Ghîîari -  Haiier Haţeg 4-0

REZULTATELE 
CONCURSULUI 
PRONOSPORT 

DIN 28. XI. 1993 
Cagliari—Roma 1—1 x 
Inter—Juventus 2—2 x 
Lazio—Genoa 4—0 1
Napoli—Reggiana 5—0 1 
Parma—Milan 0—0 x 
Piacenza—Foggia 5-—4 1 
Sampdoria—Cremonese

yt 3—1 I 
Torino—Lecce 3—0 1 
Udinesc—A talan ta 0—0 X 
Acireale—Florentina 0—0 x 
Brcscia—Verona 1—1 x 
Lucchese—Ascoli 0—0 x 
Pescara—Pisa 1—0 1

Fond de câştiguri :
146782 083 lei.

1. F.C Argeş 16 11 4 1 31- 8 26 1. F.C. Maramureş 16 10 3 3 47-28 23 1 Intr-un decor de iarnă
2. Steaua Mizii 16 7 5 4 17-12 19 2. Unirea A, L 16 10 3 3 33-15 23 î autentică, pe un strat de
3. Acord Focşani 16 7 4 5 28-15 18 3. C.S.M. Reşiţa 16 11 1 4 32-15 231 zăpadă de 5-6 cm, forma
4. Selena Bacău 16 7 3 6 26-23 17 4. Gloria Reşiţa 16 7 5 4 28-15 19 ' ţiile Minerul Ghelari şi
5, Chimia Rm. V. 16 7 4 6 22-20 17 5. Tractorul Bv. 16 9 1 6 25-17 1 9 : Haber Haţeg au reuşit prin
6. Callatis Mg. 16 6 "5 5 24-25 17 & F.C. Bihor 16 7 4 5 25-14 181 calitatea jocului prestat şi
7. Flacăra Moreni 16 7 6 6 23-27 17 7. Gaz Metan 16 7 3 6 19-17 1 7 ; deplină sportivitate In te
8. Poli, Iaşi 16 7 2 7 23-11 16 8. F.C. Corvinul 16 7 2 7 18-19 16 | ren şi tribună să încăl
9. Met. Plopeni 16 7 2 7 21-14 16 9. C.F.R. Timiş. 16 5 6 5 16-17 16 * zească pe inimoşii supor

10. AS.A. Tg. M. 16 7 2 7 21-20 16 10. I.C.I.M. Bv. 16 6 4 6 19-21 ie i teri din Ghelari, mai ales
11. F.C. Bucovina 16 6 4 6 21-30 16 11. C.F.R. Cluj-N. 16 6 4 6 24-26 i6 ; spre sfârşitul reprizei a

13. Constr. Iaşi
14. Gloria Buzăn
15. A.S# Rocar
1 6 . Portul C-ţa
17. GI. Galaţi
18. Foresta Fălt.

16
16
16
16
16
16
16

6 3 
6 3
5 4
4 5 
3 7
6  0 10
5 1 10

ULTIMA ETAPA a turului: Portul 
— 'Callatis ; Chimia — G. C.F.R. ; Poli. 
Iaşi — Rocar; Faur — Steaua Mz.; A- 
cord — GI. Buzău : F.C. Argeş — Constr. 
Iaşi ; Foresta — A.SA.. Tg. M .; F.C 
Bucovina — Selena ; FI. Moreni — Met 
Plopeni.

17- 20 15 12. Jiul Petroşani 16 5 4 7
15- 24 15 13. Metrom Bv. 16 5 4 7
1 8- 1 8  14 14. Armătura Z. 1 6  6 1 9
11-21 13 15. F.C. Drobeta 16 5 2  9
16- 19 13 16. Jiul Craiova 16 5 1 10
25-28 12 17. Phoenix B.M. 16 4 2 10
17- 31 11 18. Metalul Bocşa 16 2 4 10

20-20
16-17
21-29
18-36
21-36
15-29
10-36

14 1
1 4 ;
1 3 .
12 I11 î10 |

_______... . ______ 8»
ULTIMA ETAPA a turului: Phoenix I -

— C-FJR. Timişoara ; I.C.I.M. Bv. — Met. * 
Bocşa ; Gloria — Armătura ; C.F.R. Cluj |
— F.C. Maramureş; F.C. Bihor — Me- J 
trom B v.; Jiul Craiova — C.S.M. Reşiţa; * 
Unirea A. I. — Corvinul ; Jiul Petroşani I
— Gaz Metan.; F.C. Drobeta — Tractorul. |

Il-a când, de fapt, gazdele 
au majorat scoruL Cu 
mulţi tineri în echipă (me. 
dia jucătorilor nu depăşeş
te 20 de ani), formaţia lui 
Mîhai Ceauşu s-a ţinut 
destul de bine, îndeosebi 
in prima repriză, in faţa 
impetuoşilor jucători gaz
dă, care prin Mureşan, Nâ- 
riţa, Selagea, Pop, Sirbu, 
Dungaci, şi-au creat nu. 
meroase ocazii de a înscrie. 
Apărătorii oaspeţi s-au com

plicat deseori în driblin
guri , inutile în faţ» careu
lui de 18 metri, in loc să 
respingă, dintr-o „bucată", 
atacurile gazdelor. j

Victorie pe deplin meri
tată a minerilor, realizată 
prin golurile Înscrise de 
Mureşan în min. 16, Nari- 
ţa min. 67, Sirbu min. 
75 şi Dungaci min. 82. Bun 
arbitrajul brigăzii V. Ca- 
potescu, C. Pop şi A. Lagu 
din Hunedoara.

M ineral; Tarău, Prutea- 
nu. Stachi, Pasat, Ţâmpâu. 
Dungaci, Nariţa, Sirbu, Mu. 
reşan. Pop, Selagea. H®ber s 
Opric, Jurcovăţ, Pădure, 
Marin, Ionele, Ursache, 
Savu, Moldo van, Niculescu, 
Păun, Buzgar.

Pagină realizata de 
SABIN CERB li
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„Am pus piatră de temelie pentru o veşnicie.,.

Dl preot ANTON RUDEANU. la sfin
ţirea noii Biserici din Cinci?.

Foto PA VEL LAZA

— Mult stimate dle părinte ANTON 
KUDEANU, ce simţăminte vă încearcă 
ăstu i, când această biserică, adevărat 
monument al credinţei, impresionează prin 
construcţie, îşi primeşte sfinţirea, cre
dincioşii *?

— Scumpule, ca localnic am slujit la  
biserica din Cinciş ani în şir. Cu ani în 
urmă, satul a fost strămutat pe locul 
unde ne aflăm astăzi, Iri locul lui este 
marele lac de acumulare a râului Cerna. 
Apă pentru Hunedoara. Bisericile au 
rămas sub apă. Am recuperat ce am 
putut din sfintele lăcaşuri. Cu puterile 
noastre am ridicat o biserică aici sus. 
Cincişenii nu puteau trăi fără un lăcaş 
sfânt.

— Stimate domnule părinte Anton 
Rudeanu, dar noua şi minunata biserică 
a Cincişului cum s-a incitat ?

— Scumpule, povestea-i lungă. In 
1963—1964 nu aproba nimeni construirea 
de biserici. Ba multe erau lăsate in pa
ragină. Comuniştii începeau să nu mai 
creadă in Dumnezeu. Eu le-am spus 
sătenilor mei că voi încerca. Toţi, umăr 
la umăr. vom ridica în sat o biserică 
nouă.

— începutul cum a fost ?
— M-am dus în' audienţă la Gheorghe 

Gheorghiu-Dej în anul 1964. Am ajuns 
foarte anevoie. I-am spus doleanţele 
noastre. „Orice, dar biserică nu. Noi 
să învăţăm poporul materialismul dia
lectic şi istoric, nu Biblia, Scriptura" — 
mi-a spus. Nu m-am lăsat. M-am mal 
dus o dată la Gheorghiu-Dej, cu semnă
turi de la săteni, cu rugăminţi, cu ple
căciuni. în  faţa mea n-a mai rezistat. 
Mi-a dat aprobarea».- Âm venit şl tn 
1965 am pus piatra de temelie la bise-

o sfinţim astăzi, cu voia lui

nu  trecut 2 8  de ani, mult stimate 
păruite Anton Rudeanu.

— Câte greutăţi am mai întâmpinat 
în aceşti ani. numai noi ştim : materiale, 
forţă de muncă.» Am avut mare sprijin 
in Combinatul Siderurgic Hunedoara, 
I.C.S. Hunedoara, I.M. Hunedoara, Ocolul 
silvic Hunedoara. Dar o laudă aparte se 
cuvine şi parohiilor din Deva, Hunedoa
ra, Orăştie, tuturor credincioşilor care 
au fost, zi şi noapte, alături de noi. Mi
nunatul lăcaş de închinăciune de ia 
Cinciş este al dumnealor, - al tuturor 
celor cu credinţă îrt Dumnezeu.

...Am pus piatră de temelie pentru o 
Veşnicie. Da, aceste vorbe ale dlui părin
te Anton Rudeanu, rostite In altarul bi
sericii din Cinciş, duminică, 8 octom
brie a.c., când după atâta trudă lăcaşul 
de închinăciune din Cinciş a fost sfinţit, 
au putere pesta vreme. Un asemenea 
lăcaş sfânt va dăinui pentru urmaşii şi 
urmaşii urmaşilor noştri. Dar nimeni 
nu va uita că piatra de temelie a fost 
pusă de dl părinte Anton Rudeanu. om 
de aleasă cinste şi omenie, mare patriot, 
mare Român I

Au Consemnat
Gh. T. NEGREA.
MîNEL BODEA

( V â - e l  ( L t  e f r p i i

„Voci de copii" este genericul primu
lui festival-concurs de muzică uşoară ro
mânească, organizat la Aninoasa pentru 
şcolari şi preşcolari din Valea Jiului, ma
nifestare artistică de excepţie, care şi-a 
argumentat, de la ediţia I, semnificaţiile 
valorice şi educative.

Debutul ei la Aninoasa se datorează 
dorinţei de a repune în drepturi valorile 
perene ale spiritualităţii locale, de către 
acei intelectuali care nu-şi pot permite 
zile libere, timp de relaxare în munca 
educativă. Ideea aparţine prof. Adrian 
Dorel Sâvulea Coroian, directorul clubu
lui din localitate, şi ea a găsit înţelegere 
şi sprijin la Sindicatul MTI de la E.M. 
Aninoasa; prin liderul său. dl Constantin 
Gherehino’u, la primarul oraşului, dl 
Ilie Bot “ros, recunoscut lâcalnlcilor ca un 
animator al vieţii culturale.

Aşadar, după o organizare de excepţie, 
care a impus nemunârate ore de muncă 
pentru crearea cadrului ambiant desfă
şurării concursului, dar mai ales pentru 
pregătirea concurenţilor veniţi din toate 
oraşele Văii Jiului, festivalul a făcut ca 
Aninoasa să devină, timp do două zile, 
un autentic centru al cântecului şi versu
lui românesc. Două zile în care copil, 
între 6 şi 14 ani. au evoluat în ritmul 
aplauzelor, în admiraţia părinţilor, fra
ţilor, dascălilor lor şl â juriului, căruia 
nu i-a fost uşor să selecteze dintre cele 
46 de autentice talente întru cânt si vers 
românesc, pe cele mai valoroase. Pentru 
că, în acompaniamentul orchestrei „ErPO- < 
ton", formată din copif şi tineri — Cris- 
tina Gonştantin. R“mona Bo“dan. Adrian 
Săvulea Coroian. Kasonv Adela. Oyidiu 
Neeula — sub conducerea profesorului 
A.B.S. Coroian. micii concurenţi au scris, 
intr-o ţinută şeenWi şi vestimentară de 
excepţie, prima filă a unei manifestări 
artistice de valoare, care va rodi în timp, 
devenind fără îndoială tradiţională.

intr-un decor feeric. în care publicul 
admira -T- pentru a câta oâră ?! — *alen- 
tul artiştei nţastîee locale Daniela Pasca, 
prezentatorul festivalului, apreciatul actor

Florin Plaur şi-a transmis emoţia cu fie
care prez. nţă artistică, însufleţind audi
toriul, fâcându-1 şâ-i fie alături, întru 
frumuseţea bucuriei.

După spectacolul de gală, preşedintele 
juriului, profesorul şi dirijorul Horaţiu 
Alexandrescu, ,ne-a m ărturisit: „Ediţia X 
a festivalului „Voci de copii", de la Ani
noasa, a făcut ca, pentru două Zile, „locul 
uitat de lume" să devină o capitală a 
culturii şi copilăriei. Au concurat 46 de 
copii — şcolari şi preşcolari — din' Valea 
Jiului, tn faţa unei săli de spectacol plină 
până la refuz. Festivalul a fost senzaţio
nal, de nivel republican — ca valoare 
artistică ! Talente de excepţie s-au impus 
cu autoritate şi dezinvoltură, semn că 
Valea Jiului nu înseamnă mineriadele-lui 
Miron Cozma, ci eu totul altceva. Însuşi 
faptul că principalul organizator a fost 
Sindicatul MTI de la Mina Aninoasa, care 
a Investit peste un milion lei In festival, 
este grăitor. Nu mineriade vor oamenii 
de aici, ci cultură, civilizaţie, frumos. S-a 
cântat şi s-au rostit cu simţire; versuri. 
Aşa cum remarca un coleg din juriu, fes
tivalul a dovedit că nu suntem un-popor 
troglodit, de handicapaţi — cum ne 
„alintă" unii din prea multă „dragoste". 
Dimpotrivă, suntem un popor strălucitor, 
nu la marginea continentului. ci, mai 
degrabă, suntem cel de la care continen
tul are câte ceva de învăţat. Revin la 
festival. Ar fi trebuit şă dăm 46 de premii. 
Ia 46 de concurenţi. Să dăm premii învă
ţătorilor şi profesorilor lor. să dăm premii 
celor din sală. Atât de mare a fost bucu
ria muzicală si satisfacţia pstetică pe care . 
am trâit-o îmoreună. Ia An moaşa ' Ta
lente de excepţie. ine""lţ>b:le’e noastre 
talente, izvorâte din sevă d» latinitate. 
Să dea f'umnrzeu co’â ’ter, părinţilor lor, 
educatorilor, sănătate si •»>'ero de muncă, 
întru izbânda artei ro'-'âuesH t Tar celor 
ce si-au OÎeeat orbii sore ro’rt’ărte.. mi
nerilor de la Aninoasa. primăriei oraşu
lui. s* le tină Domnuj otveriuţ cel bun 
şl să fa"S din acce» P riv a i fala artistică 
i  judejului şi a ţării**.

LUCIA I.ICIU

LIPSÂ LA APEL

Comisia judeţeană de Urbanism 
şi Amenajarea Teritoriului a supus 
avizării planuri urbanistice de de
taliu pentru : popas turistic „Cara
vanele" — investitor dl Ilie Dăruiri 
din Orăştie: „Complex comercial

în strada Unirii, nr, 24 bis, în reali- 
rarea căruia este interesată S.C. 
Micuţa Serv Comexim ţS.R.L. Pe
troşani şi „Piaţa agroalimentară, 
cartierul Bucura", având ca bene
ficiar Consiliul local al oraşului 
Uricani. (I.C.)

Că „agenda de lucru" a 
instanţelor de judecată este 
foarte Încărcată e un fapt 
firesc, în condiţiile creşte
rii îngrijorătoare a stării 
infracţionale. Dar tot atât 
de adevărat este şi că pro
cesele — unele dintre a- 
cestea — durează foarte 
mult până ajung la sen
tinţă. Nu din cauza instan
ţelor de judecată, ci dirj 

• alte pricini.
Una dintre acestea este

lipsa avocaţilor. După ce 
grefiera anunţă „avocat 
dl...", nu răspunde nimeni 
„prezent". Alteori un alt 
avocat zice: „aici era, mă 
duc să-l caut", dar se în
toarce şl spune. „Nu l-am 
găsit", tn  astfel de cazuri 
procesul primeşte un nou 
termen.

O altă pricină a r fi lipsa 
martorilor. Lipsesc de la 
procese, deşt citaţi sau a-

nunţaţi, martori cheie In 
stabilirea adevărului, sau 
la care cele două părţi -*• 
acuzarea- sau apărarea — 
ţin să fie neapărat audiaţi. 
Şl în această situaţie dez
baterile se amână. Atragem 
atenţia, pe această cale. că 
de la o vreme, amenzile 
pentru neprezenţarea ca 
martor se situează între 
5 000 şi 20 000. Grijă mare, 
deci t >

TBALAN SONDOR

MELODIILE ADEVARATE NU MOR 

NICIODATĂ!

Canoscuta solistă vocală LENUŢA 
EVSEI surprinsă tntr-Un moment premer- 

I gător Intrării în scenă^

Lenuţa Evsel rămâne un nume de 
primă mărime tn rândul soliştilor vocaH 
de muzică populară care s-au ridicat «te 
pe aceste meleaguri. Prin calităţile sale 
interpretative. In primul rând de dolnl- 
tor, oa a obţinut consacrarea prin premii 
mult râvnite care au culminat cu obţi
nerea Trofeului „Floarea din grădină" 
(1963) Instituit de Televiziunea Română

şi Ministerul Culturii. Adevăratul debut 
s-a produs, după cum ne mărturişeşte 
însăşi interpreta, în anul 1981, după 
Festivalul de muzică populară „Maria 
Lătăreţu", când a fost selecţionată pen
tru „Floarea din grădină". In repertoriul 
său figura acea splendoare de cântec 
românesc care este ,Doina Ianeului", 
dar şi o mulţime de ţarine specifice Ţării 
Moţilor — „Hai bade -la noi la moţi", 
„Eu sunt fată de la Brad" ş.a. Cu o 
astfel de carte de vizită câştigată cu 
trudă şi printr-un talent cu totul apar
te, multe conduceri de ansambluri artis
tice din judeţ şi din ţară au invitat-o 
spre a participa Ia spectacole şi turnee 
tn ţară şl străinătate. A fost aplaudată 
pe scene din Spania, Rusia, Germania, 
Franţa. Italia. Un real sprijin pentru 
solistă a venit din partea Inspectoratului 
Judeţean pentru Cultură şl Centrului 
Judeţean al Creaţiei Populare.

-*• Crezi Lenuţa Evsei că na inter
pret, pe lângă talent şt repertoriu, mai 
trebuie să aibă şl alte calităţi ?

.te  Cred că trebuie să rămână, mal 
ales, om. în felul- acesta poţi sâ-ţi apro
pii mal uşor publicul şt nu te „păcăleşti" 
pe tine Însuţi. Cei care te iubesc nu 
trebuie să privească la tine ca la un 
Mol, c! doar ca Ia un om, Un om insă 
pe care Dumnezeu l-a dăruit cu o voce 
care captivează, care ştie să-şi alea că

cântecele ce merg la inima iubitorului 
de frumos, iar prin emoţia artistică pe 
care e capabil să o transmită, să şi-l 
apropie.

— După mal bine de zece ani de 
viaţă scenică, Lenuţa Evsei, mai simte 
emoţii la întâlnirea cu publicul ?

—• Extraordinare. Vocea Insă nu mă 
trădează. Şi e bine să fie aşa, că altfel— 
Am avut şi momente dificile, dar am 
preferat să mă închid in mine. E ade
vărat că n-am avut ca alţii tupeu 1

— Să sperăm că greutăţile au trecut 
definitiv, mai ales că acest an promite 
m ult

— Da, anul acesta î-am cunoscut pe 
dl Dumitru Buzoianu, redactor la Radio 
Cluj, care m-a încurajat mult, ajutându- 
mă să trec de „furcile caudine". Aici 
am făcut Înregistrări reuşite care vor fi 
incluse într-un disc la „Eurostar" Bu
cureşti. Formaţia care m-a acompaniat 
este condusă de Ionel Coza, alături de 
el fiind Qvidiu Miheţ, Aurel Catană, 
Dorel Benea, Alexandra Stoica, Ionel 
Pop, Adi Lazăr, colegi apropiaţi şt in
strumentişti desăvârşiţi.

— Să sperăm că pe sfârşitul anului 
ne vei oferi bucuria unui disc.

— Ar fi o mare bucurie pentru mine 
care ar veni la zece ani după obţinerea 
Trofeului „Floarea din grădină". O bu-

—Şi Ia locul de muncă da la Casa de!
Cultură Brad. j

Foto PA VEL LAZA ;

curie deopotrivă, pentru public, căruia!!; 
trebuie să-i oferim melodii bune, auten
tice. Melodiile frumoase nu mor nicio
dată, iar cel care Ie interpretează le a- 
daugâ ceva din talentul, din personali
tatea sa inimitabilă. In final, vă rog- 
să-mi permiteţi ca pe această cale să! 
mulţumesc celor care cred în Lenuţa 
Evsei.

MINEL BODEA



DE LA
„Lucrarea sfântă pentru limba, legea

(Urmare din pag. f)

Aspecte de la Adunarea Naţională dc la Alba Iulia.

constituit la 5 noiembrie, 
în oraşul Hunedoara, având 
ca preşedinte pe avocatul 
Gheorghe Dubleşiu, ca se
cretar pe Nicolae Macrea, 
notar Constantin Dima şi 
alţi şase mebri în comite
tul executiv. Intr-un ape) 
lansat imediat după con
stituire, consiliul naţional 
român din Hunedoara ară
ta că acesta „munceşte zi 
şi noapte ca pacea şi drep
turile naţiunii române să 
se înfăptuiască. Adunarea 
naţională, stăpâna întregii 
obşte, va desăvârşi apoi lu
crarea sfântă pentru limba,

legea şi moşia româneas
că". ■

iLa Deva consiliul naţio
nal român a luat fiinţă în 
7 noiembrie în cadrul unei 
adunări populare, avându-i 
în frunte pe Virgil Olariu, 
Iustin Pop, Petru Groza, 
Moise Savu. în aceeaşi zi, 
în prezenţa membrilor con
siliului naţional, s-a con
stituit garda naţională ro
mână sub conducerea mai 
multor ofiţeri români, intre 
care locotenenţii Sever Ghi- 
şa şi Alexandru Ianculo- 
vici, sublocotenenţii Ioan 
Roman şi Ulpiu Almăşes- 
cu, având ca medic pe dr. 
Eugen Hossu.

Concomitent cu consiliul

MOMENT EPOCAL 
IN ISTORIA 

POPORULUI ROMÂN
intuită în mod genial de cronicari şi voievozi, unirea 

românilor într-un singur stat a fost realizată prin temerara 
izbândă a lui Minai Viteazul la sfârşitul secolului al XVI-lea. 
Acest ideal a fost prins în ideologia Şcolii Ardelene şi s-a 
conturat cu multă maturitate în vâltoarea Revoluţiei de Io 
1848. La un an după înăbuşirea Revoluţiei de la 1848, Ni- 
<olae Bălcescu arăta: „Noi românii nu vom putea fi puter
nici până când nu ne vom uni cu toţi într-unul şi acelaşi 
corp politic".

! Unirea Moldovei cu Ţara Românească în 1859, când 
au fost puse bazele statului român modern, a constituit un 
moment hotărâtor pe drumul înfăptuirii statului naţional un:- 
iar român. La puţină vreme după aceasta, prin jertfe şi 
lupte grele, poporul nostru a cucerit, în războiul din 1877, 
independenţa de stat a României.

Destrămarea anacronicului imperiu habsburgic, îrr toam 
nd anului 1918, ca urmare a luptei pentru drepturi' demo
cratice •* şi a luptei naţiunilor pentru independenţă, şi uni
tate naţională pe de o parte, iar pe de altă parte a înfrân
gerilor urmatelor austro-ungare pe diferite fronturi de luptă, 
a apropiat ceasul făuririi unităţii naţionale a poporului ro
mân, ţPdfernicele manifestări pentru unire ale tuturor forţelor 
din ţară)?,ale prizonierilor de război din Rusia, Italia şi Fran
ţa, ale organizaţiilor politice româneşti, sunt încununate de 
hotărârea din 12 octombrie 1918 a conducătorilor politici 
ai românilor din Transilvania. Hotărârea din 12 octombrie 
de la.Oradea aduce la cunoştinţă lumii că, pe temeiul drep- 
fului firesc dl fiecărei naţiuni de a dispune şi a hotărî sin
gură şi liberă şoarfa sa, naţiunea română îşi arogă dreptul 
„să hotărască singură aşezarea sa printre naţiunile libere" 
şi ăcţ stabilească legături' cu celelalte naţiuni libere, să fia 
reprezentată la Congresul de pace de cei aleşi de propria 
adunare -naţională. Voinţa de autodeterminare a naţiunii 
române, citită în parlamentul de la Budapesta, în 18 oc
tombrie, a produs o puternică impresie asupra tuturor po
poarelor oprimate din imperiul habsburgic. La rândul lor, 
românii, din Transilvania se străduiesc să realizeze hotă
rârea de la Oradea. La 31 octombrie se constituie Consi
liul Naţional Român, format pe bază de paritate din 6 re
prezentanţi ai Partidului Naţional Român si 6 reprezentanţi 
ai Partidului Spcial-Democrat, care, stabilirindu şi sediul la 
Arad, va executa timp de o lună guvernarea asupra teri
toriilor locuite de romani. Instăpânindu-se asupra puterii, 
poporul român înţelegea să acorde libertăţi şi drepturi egale 
tuturor naţionalităţilor conlocuitoare. Toate măsurile Consi
liului Naţional Român, ale gărzilor naţionale judeţene şi 
comunale, toate textele jurământului presîat cu prilejul în
fiinţării consiliilor şi gărzilor naţionale afirmau asemenea 
principii democratice.

in această atmosferă _se desfăşoară adunarea de la 
Alba fu|iâ, din 1 Decembrie! Pe porţile cetăţii, unde cu 319 
ani în urmă intra triumfător Mihai Viteazul, în ziua de 1 
Decembrie 1918 se revărsa nestăvilit poporul, într-o impre 
sionantă ordine. Se refăcea astfel, pe o treaptă superioară 
evoluţiei istorice Daco-Rorriânia, se crea cadrul statal în care 
poporul român avea sâ pună în valoare bogăţiile ţării, să-şi 
dezvolte calităţile morale şi sâ afirme spiritul românesc în 
cultura şi civilizaţia universală.

Astăzi, când vedem înaintea minţii şi înaintea ochilor 
săvârşit acest vis de unitate, să aducem prinosul nostru de 
recunoştinţă tuturor acelora care, în toate colţurile unde 
sună dulcele grai românesc, au pus sufletul şi puterile lor 
în serviciul idealului naţional. Să înţelegem că această strâ- 
lucire de viaţă românească s-a născut-din suferinţi seculare, 
din belşugul sângelui vărsat pentru glia străbună, din atâtea 
lacrimi stoarse, din durerile sufletelor obidite. Să înţelegem
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ziaste adunări populare la 
care au participat nume
roşi locuitori ai oraşului 
şi ai satelor învecinate. 
Preşedinte al consiliului 
naţional român a fost ales 
Sn unanimitate dr. Aurel 
Vlad, membru al Comite-
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tulul executiv al P.N.R. şi 
al C.N.R.C., iar comandant 
al gărzii naţionale Titus 
Cernăuţeanu, lOcotenent- 
colonel în fostul regiment 
64 Infanterie din Orăştie. tor *la sarcinii#
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cupare pentru 
intact inventări 
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mau să intre 
niul statului i 
instituit postiţi 
pentru pază d 
şi bunfirilor 
fabricilor.

Asemenea co 
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Proclamarea Unirii tuturor românilor la 1 Decembrie 1918 de la Alba lulta.

Străjuie pe sate in Ardeal 
Vechi bisericuţele-de lemn _  
Ctitorite dc lacrimile noastre Agt 
Sunt sfaiornieiei semn.

Ş-au urcat pe dealuri spre a fi 
Sfintele «In Dumnezeu aproape

Plebiscitul de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1 
eveniment lără precedent în istoria omeniţi

- M O T T O  : „împăratul ne-a înşelat, „patria* ne-a 
ferecat şi nc-am trezit că numai credinţa în noi în
şine, în neamul românesc, ne poate mântui". (Din 
discursul lui Vasilc Goldiş, rostit la 1 Decembrie 1918).

că toate aceste suferinţe, sângele vărsat şi lacrimile amare 
au fost româneşti, că, ţara aceasta a fost zămislită prin
jertfă românească..

Prof. ION FRAfILA

Se poate afirma — fără 
riscul de a greşi, că UNI
REA din duminica lui 1 
Decembrie 1918, de la Alba 
Iulia, a fost precedată şi 
urmată de câte un plebis
cit, fără precedent în is
toria omenirii. Precedată 
în sensul că acest plebiscit 
a fost operativ şi minuţios 
pregătit, atât prin declara
ţia de autodeterminare, 
formulată . la 12 octombrie 

, 1918, în casa avocatului 
Aurel Lazăr din Oradea, 
cât şi datorită lecturii a- 
cesteia — 6 zile mai târ
ziu —  în Parlamentul dă 
ia Budapesta, de către A- 
lexandru Vaida Voevod 
(18.10.1918). Precedată în 
sensul că cCi 1228 de de
legaţi, ca reprezentanţi le
gali ai populaţiei din ar
cul interior al Garpa 
ţilor, şi-au exprimat vo-

UNIRII din Alba Iulia, 
până va fi piatră pe pia
tră... ’

Urmată, în sensul că a- 
farâ erau în aşteptarea re
zultatului peste 10.0 000 de 
plebiscitari, veniţi din. 
proprie iniţiativă, spontan, 
cu mic cu mare, bărbaţi, 
femei, copii, români, ma
ghiari şi alte naţionalităţi 
conlocuitoare, care au con
firmat prin interesul şi en_ 
tuziasmul lor cele hotă
râte în SAIvA UNIRII.

In condiţiile desfăşurării 
evenimentului, paza mili
tară a revenit cpt. Flbrian 
Medrea, care a avut feri
cirea să ordone feldmare- 
şalului Makensen imobili* 
zarea sa şl a celor ce-1 în
soţeau, în retragerea lui 
„victorioasă", cel puţin 48 
de ore, înainte şi după 1 
Decembrie 1918 — Ia O AR

tul lor prin semnături- DA — spre a nu zădărnici 
le aplicate pe ACTUL e- actul Unirii.
pocal existent' în SALA Sarcina rostirii discursu

lui privind UNIREA — din 
care am dat un fragment 
în preambul — i-a revenit 
lui Vasile Goldiş. în  sfâr
şit, vestirea celor . hotărâte 
în sala UNIRII, precum 
şi cdntrasemnarea tuturor 
actelor privind UNIREA 
au fost atribute ale NO
TARULUI MĂRITEI A- 
DUNARI NAŢIONALE — 
prof. dr. Silviu Dragomir.

Din urbea noastră, sin
gurul supravieţuitor care 
a- participat lâ acest ple
biscit e dr. Victor Şuiaga, 
în vârstă de numai 19 ani 
la acea dată. Documentele 
istoriei confirmă împreju
rarea că toate naţionalită
ţile conlocuitoare au ade
rat la un asemenea AC3? 
(inclusiv etnia maghiară, 
eonform „Adevărului" din 
28.10/10.11.1918). In acest 
context, a r fi fost firesc, 
logic, juridic, dar mai a- 
Ies esenţial istoric, ca în
cepând de a doua zi, răz
boiul declanşat de PU- 
TEKILE CENTRALE (Ger
mania şl Austro-Ungaria) 
să fi încetat, iar pe cale

de consecinţă, să se fi ai- 
şezaţ.,pacea mult aşteptată. 
In realitate, acest lucru 
nu ş-a Întâmplat. Luni, 2 
decembrie 1918, mulţimea 
ce rămăsese în Alba Iulia 
a înmormântat ca pe un 

’ erou pe românul . Ioan 
Arion, împuşcat de un flă
cău de etnie maghiară, â- 
flat în podul staţiei Alba 
Iulia, pe când eroul UNI
RII intra cu trenul în sta
ţia de destinaţie. Victima 
se afla la fereastra trenu
lui şl flutura drapelul ro
mânesc, pe care acum îl 
purta fără vreo restricţie. 
„Incidentul* a fost urmat 
apoi de continuarea răz

boiului, care-i da speranţe 
lui Bella Kun că va reuşi 
să facă o joncţiune între 
tânăra Ungarie sovietică 
pe care o conducea şl so
vietul rus ce-1 crescuse la 
sânul său.

i n  aceste condiţii, loca* 
litfiţile Beiuş şl Vaşcău, 
nefîlnd acoperite de trupe 
româneşti, trupele maghia
re şl-au făcut de cap. Ast

fel, în săptăm 
lor din april H 
caţii Ioan Cicj
colac Bo!c»ş | 
au fost obliga)
groapă coşnuiţ 
prăvirea gitopş 
au fost aruncq 
groapă, sc#ţân) 
prealabil 
Maxim Mfirtă 
să nu maii va< 
măi plângă. 7 
grabă, celor d< 
mas câte-o n 
picior afară, a 
felul acestg, » 
mulul au pqtujl 
riţi. Aşa sa exj 
jurarea că : răzî 
tinuat, ia r  a iţ 
mâne au Int# 
în Budapesta, 
1919. Gonsecinţ 
ril războiului i) 
ţiile românilor 
aceea trata 
cu Ungaria s-s 
bia în 4 iunie 1 
non.

Av. c o n st a n :



Zicea cineva — şl ne a- 
Uni"m acestei păreri — că 
trăsătura principală a pri
mărilor din zona Bradului 
este tinereţea. Să fie a- 
ceasta un avantaj, să nu 
fie ? înclinăm spre prima 
variantă şl experienţa â- 
rată că — fără să-i supă
răm pe cei cu părul alb —• 
un om tânăr poate mai 
multe, este mai îndrăzneţ 
«1 nu dă. de regulă, Îna
poi In faţa necazurilor şi 
a  piedicilor. Cel puţin aşa 
dovedeşte dl Viorel Jorza, 
primarul comunei Buceş, 
un om activ, devotat inte
reselor localităţii şi ale oa
menilor acesteia. Să con
semnăm câteva faptei căci 
ar fl prea mare lista să le 
înşirăm pe toate : reuşita 
festivalului de la După- 
Piatră, succesul vizitei oas
peţilor din Franţa, din vară 
— evenimente de răsunet 
tn zonă şi apreciate ca 
atare. Iată şi câteva mai 
recente: * 200 de gospodari

La Buceş, oamenii 
se fraţi pe lângă case
au primit suprafeţele de 
pădure la care au dreptul, 
iar acţiunea de punere în 
posesie se intensifică dirt 
ce în ce. în satele Buceş,* 
După Piatră, Buceş-Vulcan, 
Grohoţele şi Tamiţa lucra
rea s-a încheiat •  în  aceas
tă toamnă s-au însămân
ţat cu cereale păioase a- 
proape 170 ha, iar cea mai 
mare parte a seminţei pusă 
sub brazdă s-a adus cu 
sprijinul consiliului local •  
Unui număr de 43 gospo
dării. pe baza tabelelor În
tocmite, li se atribuie in 
aceste zile lemne de foc 
gratuit sau cu preţ mic ». 
S-au arat şi se Îngraşă tn 
această perioadă cele 150 
ha ce vor fi însămânţate 
in primăvară cu porumb 
şi cartofi.

Pământul, la Buceş, nu 
este prea darnic, de aceea 

. o altă sursă de trai este 
creşterea animalelor, iar 
comuna se remarcă din a- 

. cest punct de vedere. Cele 
circa 900 de gospodării de
ţin aproape 2500 bovine, 
461 ovine, porci, păsări ş.a. 
De remarcat că există 408 
perechi de boi — cele mai 
multe in satele Tamiţa, 
Stănija şi Dupâ-Piatră — 
animale bune de muncă şî 
de tracţiune pe coamele 
respectivelor aşezări rurale.

— Cum sunt oamenii 
Buceşului, dle primar 7

— Foarte de treabă. îşi 
lucrează pământul cu. greu, 
eu încrâncenare chiar şl 
ţin foarte mult la animale.

^  Pleacă oamenii din 
sate 7

— Nu. Cei tineri s-au 
mai dus anii trecuţi şi s-au 
stabilit prin alte părţi, dar 
vin vineri seara şi-i ajută 
pe cei rămaşi — părinţi 
sau bunici — la lucrul 
câmpului. Sigur, când se 
duc înapoi cară una-alta, 
ce primesc de la neamuri.

— Iarna — ca peste tot 
în ţară — a venit mai re
pede şi, la Buceş. Cu ce se 
ocupă oamenii în anotim
pul cu zăpadă şi ger 7
- — Pe lângă casă, cu a- 

nimalele. Mai închină câte 
un pahar de sărbători cu 
prietenii, rudele şi nu 
numai.

— Au cu ce. închina 7
— Au ana’ ăsta. din bel

şug. Au fost prune, iar 
njere s-au făcut cât tn alţi 
trei ani. Dacă vă maj spun 
că în prezent sunt in func
ţiune 48 de „furnale" poate 
mă credeţi.

—- Vă cred.

TRAIAN BONDOR

In vremea copilăriei. G. fusese simpatizat de colegi 
şi de părinţii acestora. Chiar mai creol fiind, era res
pectuos, curăţel şi cuminte. A făcut şi el câteva clase, 
puţine, ce-i drept, că după opinia părinţilor lui cartea 
nu era pentru el. Bani au avut Întotdeauna şi, ceea ce 
se ştia mai apoi despre el, era că s-a Însurat foarte de- 
vreme cu o fetişcană cu fustă creaţă, din mediul lui, 
căsătorie stabilită de părinţi tncă de pe vremea prun
ciei.

L-am întâlnit imediat după revoluţie. Avea pe a- 
tunci 18—19 ani. „Săru’mâna tanti, ce mai faceţi 7 Dar 
Mircea 7 Nu l-am mai văzut de mult". L-am recunoscut 
uşor, după fizionomie. îşi păstrase trăsăturile feţei, dar 
avea tn plus mustaţă „pe oală", cum se zice, şi pârul 
tuciuriu, intr-o chică aranjată. M-a surprins plăcut a- 
tenţia copilului (aşa-l ţonsideram, fiindcă fusese coleg 
cu nepotul meu). După alţi doi ani, mă opreşte pe stra
dă: „Sâru'mâna tanti, nu ştiţi cumva o casă de vânzare 
in cartierul „X* T .  Nu. nu ştiam; case de vândut nu se 
prea găseau in Deva- far ca să cumperi iţi trebuiau bani, 
nu glumă. Care tânăr Işi putea permite-măcar o  garso
nieră, pe-atunci 7

_.Au mai trecut doi ani, uitasem de acest tânăr, 
de intenţiile lui. Intr-o zi, pe stradă, trec pe lângă un 
bărbat ce contempla, la margine de trotuar, „peisajul*. 
Profilul îmi era cunoscut Dar nu. nu putea fi el, gân
desc, tânărul simpatic de altădată. Avea o burtă cam 
voluminoasă şl era atât de plin de sine 7 f Dar m-a ob
servat îşi umflă pieptul, priveşte undeva peste drum, 
ca şi cum toată lumea ar fi a  lui. Este vădită dorinţa 
de a  fi remarcat de toţi trecătorii (Era totuşi el, vechea 
mea cunoştinţă).' Mă privea de sus, mult prea de sus, 
iar salutul obişnuit Întârzia. Rămân fără glas. Parcă ar 
vrea să-mi spună: „Ce, vă puneţi voi cu mine, ou mi
lioanele mele?". (Auzisem apoi că din bişniţă le-a 
tăcut}. ‘

Din păcate, nu-i singurul îmbogăţit al zilei care nu 
mai cunoaşte pe nimeni. Uneori nici pe cei care i-au 
fost cândva prieteni. (E.S.)

SA M A I Ş l RADEM

Monologul 
cu  fustă creaţă

^Deţinuţii — îmbrăcaţi în 
uniforme vărgate noi, le
gaţi doi câte doi cu cătuşe 
zdravene — urcau încet, 
pe scări, încadraţi de po
liţişti. în  capul de sus al 
treptelor erau adunaţi o 
mulţime de oameni, ma
rea majoritate bruneţi, în
tre care femeile cu fuste 
lungi, multicolore şi creţe 
deţineau ponderea. Ime- 
diat ce vărgaţii începură 
să urce ultimul tronson al 
scărilor, din grupul de 
civili se înălţă o voce:

— Nu ţî ruşine, mă Ga- 
bore, să mă faci tu  de 
ruşine şi să furi?

Toţi cei ce urcau, ridi
cară capetele curioşi, dar 
unul dintre ei şi-l lăsă 
'repede.

— Io te-am crezut om, 
baga bon tule, — reluă vo
cea— şi tu m-ai făcut de 
râs. Că-mi crapă obrazu’ 
dă ruşine când mă întâl
nesc cu ăi de pă stradă I

Poliţistul din capul şiru
lui ce urca, zise spre gru
pul de civili:

— Vă rugăm să nu vor
biţi cu deţinuţii.

— Da’ io nu vorbâsc cu 
nime — se răţoi ţiganca. 
Vreau numa* să-i spui lu’ 
bărbatu’ meu câteva vor
be. Auzi, mă ţâgane, ai isu 
cut treaba- aia de ruşine,

da’ io te iert, să ştii. Că 
mi-ai fost drag şi-mi eşti 
încă, prăpăditule, dăşi nu 
meriţi.

— Vă rog să nu... reluă 
poliţistul.
; — Câteva vorbe, mânca- 
te-aş, mai am şi gata — 
se auzi din nou glasul 
înalt. Mă Gabore, n-ai a- 
vut tu acasă, tăt ce-ai vrut 
— mâncare, haine, bani — 
că ara bătut pâmântu’ să-ţi 
fac rost — ţâgancă tânără 
şi faină ? De ce te-ai a- 
pucat să furi 7

Şirul păşea pe coridorul 
ce ducea spre sala de ju
decată.

— Tu să-ţi faci puşcăria 
ce ţi se cade — se auzi din 
nou vocea ţigăncii. Da’ să 
fii cuminte acolo unde ai 
ajuns, să te porţi fain, că 
să te Sloboadă mai repede 
acasă. Că io te aştept, să 
ştii. Şi sâ nu uiţi că-s tâ
nără şi am nevoie de băr
bat în casă.

Deţinuţii însoţiţi de po
liţişti intrară în sala unde 
se ţin procesele şi uşa se 
închise In urma lor. Ţi
ganca însă nu-şi încheie * 
monologul. Zise : .

— Auzitu-m-ai, mă Ga
bore 7 Să nu zîci că nu 
ţi-am spus!

SE ARROPIE SĂRBĂTORILE

Căminele culturale se pregătesc
Sărbătorile de iarnă bat 

la uşă. Crăciunul, Anul 
Nou, ca să le numim doar 
pe cele mai importante, 
aduc cu ele obiceiuri şi 
datini încărcate de semni
ficaţii profunde şi o mare 
frumuseţe. Mai ales în lu
mea scitului, ele se păs
trează în toată splendoa
rea şi autenticitatea lor. 
An de an acestea se prac
tică cu respect, cu evla
vie, cu certitudine şi dato
rită puternicei influenţe a 
bisericii. Căminele cultura
le, ca instituţii de bază ale 
satului, alături de biserică, 
se implică şi ele in buna 
organizare şi păstrare o 
obiceiurilor.

La Curechiu, după cum 
ne spunea dl Gheorghe 
Bota, directorul Căminului 
Cultural din Bucureşct, obi
ceiul căluşeresc se desfă
şoară în fiecare an în prj- 
ma zi a Crăciunului. Se 
organizează, de asemenea, 
cete de colindători din ti
neri care. merg cu „Steaua", 
„Craii" sau piţăresc. Iar 
în ziua de Anul Nou se 
umblă cu „Capra". Toţi a- 
ceşti colindători şi urători 
sunt primiţi cu mare bucu
rie în casele oamenilor. 
Şi, că un lucru mai apar
te, în ziua de Crăciun, du
pă Liturghie, în biserici. 
Craii, alţi colindători oferă 
credincioşilor un bogat 
repertoriu de colinde, iar 
seara, la căminul cultural 
ore loc „Balul colindători
lor". Menţionăm că la Bu- 
cufeşci îşi mai desfăşoară 
activitatea un ansamblu 
folcloric în cadrul căruia 
evoluează o formaţie da

dansuri mixte alcătuită din 
opt perechi, un taraf, câţi
va solişti vocali, între ca
re Mirela Bexa, Mirela O- 
prean ş.a.

Datini şi obiceiuri ase
mănătoare de Crăciun se 
practică şi pe raza comu
nei Ribtja. „Cea mai pu
ternică tradiţie, ne spunea 
dna Monipa Du şan, direc
torul Căminului Cultural, o 
are colindatul. In ajunul 
Crăciunului umblă din casă 
în casă grupuri de sfeoa şi 
(denumirea aparte este a- 
tribuită celor care merg 
cu „Steaua" ' -  n.n.j. Piţâ- 
răii mai umblă doar în sa
tul Uibăreşti. Acum doi ani, 
şi sperăm că şi anul aces
ta, vom reuşi. Împreună 
cu părintele paroh Troian 
Trtf Cioară, am alcătuit a- 
tunci o formaţie corală 
căra a colindat în ziua de 
Crăciun. Pentru noi ar fi 
un fapt cu totul deosebit".

E bine să mai anunţăm 
că In ansamblul activităţii 
ce se desfăşoară la Cămi
nul Cultural din Ribiţa mai 
sunt incluse baluri, disco
teci pentru tineri. Primăria 
sprijină aşezământul de 
cultură cu lemne de toc, a 
ridicat un gard care îm- 
prejmuieşte spaţiul din jur. 
Dacă mai amintim că di
rectorii de cămme cultu
rale au fost incluşi cu sa
lariul în bugetul primării
lor, credem că în viitor ac
tivitatea de ansamblu a 
căminelor culturale se va 
îmbogăţi serios, păstrând 
Şi perpetuând tradiţiile 
populare locale.

MINzL BODEA

invitaţii neon ora te
In judeţ au avut şi au loc frecvent manifestări 

de suflet, cum ar fi împlinirea unor ani de la un 
anumit eveniment istoric, comemorarea unor perso
nalităţi, sfinţiri de biserici ş.a. Cei ce le organizează 
îşi pun tot sufletul, uneori şi importante fonduri a- 
dunate cu greu, in a realiza o treabă cât mai hună 
Şi tot ei invită — de obicei în scris — domni de la 
organele judeţene — prefectură, consiliu judeţean

~  să participe la bucuria lor şi pe care îi aş
teaptă cu drag, eu inima fierbinte şi deschisă. Când 
au pe cine primi, căci nu sunt puţine cazurile când 
invitaţii nu vin la faţa locului. De pildă, la mani
festările prilejuite de aniversarea a 550 de ani de la 
prima atestare documentară a satului H^ţăgani, co
muna Băiţa, şi a 200 de ani de la sfinţirea bisericii 
din localitate au primit invitaţii Prefectura şi Con
siliul judeţean. Prefectura a onorat invitaţia, fiind 
prezent dl director general. Consiliul judeţean insă 
nu şi-a trimis nici un reprezentant, cu funcţie oricât
de mică. Şi e păcat.., V ‘

TRAIAN BONDOR '---------*------”----
TRAIAN BONDOR
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•  lin fost secretar speculant •  
Promitea în dreapta şi In stânga 
apartamente, pentru care a încasat 
sute de mii de Ic i! •  Pentru auto
rizaţii de a construi garaje pretinde 
375 000 de lei •  Nu rezolvi nimic, 
credulii rămân fără bani!

Mulţi neaveniţi s-au cocoţat prin- 
diferite organisme create după decem
brie ’89. Foşti condamnaţi, analfabeţi, 
încurcă lume de toate culorile, inclusiv 
politice. Este uşor de priceput cam cu 
ce se ocupaif aceşti indivizi. Unii au a- 
juns după gratii, alţii îşi continuă mun
ca, o parte sunt plini de bani şi se 
plimbă în maşini cu numere străine, 
in  mâinile poliţiei şi justiţiei mai pică 
insă câte unui. " Mai mărunt sau mai 
mare, dar pică.

Unul dintre aceştia este şi Costică 
Câldâraş, un fost speculant de 35 de 
ani, ce-şi ducea traiul în concubinaj pe 
la Mihâileni-Buceş. Ce face, ce nu face, 
dar ajunge secretarul filialei judeţene 
a Uniunii Democratice a Romilor. I se 
eliberează şi o legitimaţie pe care mai 
marii filialei scriu că don- Costică este

nici mai mult, nici mai puţin decât,' 
„ziarist-reporter”. Nu conta că „maes
trul" se pregătise doar Intr-un liceu . 
agricol. Totuşi, la ceva tot considera că 
se pricepe Căldâraş. La a stoarce bani 
de la credulii care „credeau” că totul

CREDULII CU PREA M U L Ţ I B A N I

cunoaşte pe unii funcţionari ai primă
riei, aşa că-i propune să rezolve un a- 
partament pentru O; cunoştinţă, pe nume 
Dumitru Rădoi. Urmează întâlnirea cu 
Rădoi şi „afacerea* se încheie. Toată 
treaba costă 200 000 de lei. „Acest lucru.

Secretarul, după gratii!
se poate în ziua de azi. Şi câţi nu sunt 
în aceste vremuri? Aşa că dl secretar 
se pune pe treabă.

Prevalându-se de faptul că mai cu
noştea funcţionarii de la Primăria Deva,, 
se angajează că poate face rost de apar. 
tamente. Prin mai ’92, Lenuţei Ivan. 
din Brad, îi promite că îi rezolvă casă 
în Deva. Dar, cei de la primărie tre
buie plătiţi, aşa Că primeşte vreo 500 de 
lei şi un inel de aur. fsenuţa nu va ve
dea apartament la Deva, dar nici ine
lul său banii înapoi.

Şi vine Tuna iulie 1993. Intr-o zi, 
Căldâraş îl întâlneşte pe Petru Gulie, 
din Deva. Gulie ştia că dom’ secretar îi

întrucât trebuie să dau şi eu la func
ţionari şi celor de la spaţiul locativ. 
Nu i-am dat nume, întrucât nu ştiam 
cu cine o să rezolv problema" — o să 
declare ulterior Căldâraş. încasează 
150 000 de lei şi se pune pe „lucru". Nu 
se poate spune.că nu a încercat Ajunge 
chiar în audienţă la primar, dar degra
bă. In schimb, banii îl cheltuie. Mal 
ales că îi place să joace cărţi.»

In timp ce dl secretar se dădea de 
ceasul morţii sâ facă rost de apartament, 
Rădoi îl prezintă pe un cunoscut Ale
xandru Colda. Acesta era membru al 
udei asociaţii a celor care doreau să-şi 
construiască garaje. Trebuia, evident,

aprobarea primăriei Deva. Nu-i nimic,, 
o rezolvă băiatul şi pe asta, dar costă. 
Cât 7 25 000 de lei de persoană. Se fac 
apoi calculele şi suma totală este de 
375 000 lei. In prima fază se adună de 
ia oameni 65 000 de lei. Apoi alţi 25 000.' 
Pe toţi îi ia Căldâraş. Cei ce dau banii 
cer asigurări. Aşa că se întocmeşte o 
chitanţă cum că i-au fost împrumutaţi 
90 000. de lei. După aprobările necesare, 
secretarul urma să mai primească 285 000 
de lei.

Intr-adevăr, pentru a încasa aceşti 
bani, secretarul-ziarist mai umblă pe ici 
pe colo, dar fără nici o scofală. Banii 
oamenilor s-au topit. Cu scumpe tea 
asta... Şi credulitatea lor...

Şi uite aşa, Uniunea Democratică a 
Romilor a rămas fără secretar şt zia
rist. Nu de altceva, dar Costică Căldâ
raş este după gratii. Ceea ce a făcut se 
numeşte trafic de influenţă. Pedeapsa 
este de la 2 la 7 ani. Nici credulii n-au 
rămas nepedepsiţi. Pentru că sechestru 
nu este pe ce se pune. Aşa cft... Dea 
Dumnezeu românului mintea cea de pe 
urmft. Iar romilor, un seeretar cinstit I

VALENTIN NEAGU
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SIDA Ce înseamnă ea 

pentru tineri? L
Amfiteatrul Liceului teo

retic’ „Traian" din Deva „ 
fost locul. de desfăşurare a 
concursului cu tema „Ce 
este şi cum se transmite 
SIDA", organizat de cadre 
medicale şi asistenţi de la 
Laboratorul de Educaţie 
pentru Sănătate Deva şi de 
la Dispensarul şcolar nr. 4, 
cu sprijinul conducerii in
stituţiei de învăţământ a- 
mintîte şi ’ al cadrelor di
dactice care fac parte din 
echipa judeţeană A.C.E.T. 
(coordonator dr. Lucia Bă- 
lăşesfcu, medic specialist pe
diatru). Au participat peste 
100 iie elevi şi eleve de 
liceu care au răspuns la un 
chestionar conţinând zece 
întrebări referitoare la că
ile de transmitere ă Viru
sului HIV, a modului în 
care acţionează virusul o- ' 
dată pătruns în organism,, 
atitudinea faţă de persoa
nele infectate, ca şi alte 
întrebări , ~

Câştigătorii concursului: 
locul I —. echipajul clasei 
a IX-a C, l o c t i l 'T f e c h i 
pajul clasei a pCT-a C, iar 
locul III — echipajul .cla
sei a X-a .C. La individual, 
premiul I, eleva Ramona 
Drăgan (clasa a IX-a C), 
prenliul II, Andreea Burcă 
(clasa a IX-a C) şi pre
miul III, Luminiţa Vlaicu 
(clasa a XI-a C). Toţi par
ticipanţii la concurs au fost 
stimulaţi, acordăndu-li-se 
cadouri şi dulciuri.

După răspunsul ln în
trebările cheie, elevii au

asistat la o lecţie educa
tivă susţinută de dna Elis 
Gaură, de la Laboratorul 
de Educaţie pentru Sănă
tate. S-a apreciat că elevii 
sunt bine informaţi în le
gătură cu această boală 
incurabilă, care se răs
pândeşte din ce în ce mal 
mult, dar care poate fî e- 
vitată cu minimum de grijă, 
la rândul lor având posi
bilitatea să-i informeze pe 
alţii despre căile de trans
mitere, dar şi despre pre
venirea bolii. w .

De remarcat receptivitatea 
conducerii liceului la pro
punerea organizării acestui 
concurs. De altfel şi anul 
trecut aceeaşi unitate de 
învăţământ a sprijinit in
struirea a 87 de persoane 
din judeţ — medici, cadre 
medii sanitare, profesori — 
care au urmat cursul orga
nizat de A.C.E.T. (organi
zaţie non guvernamentală 
din- Anglia).

Premjiie  acordate eleve
lor participante, diferenţiate 
valoric pentru primele trei 
locuri, au fost cumpărate 
din cei 100 000 lei depuşi 
de sponsorii (care au dorit 
să-şi păstreze anonimatul), 
în conţiil 61526000610, la 
B.C.R. pentru Inspectoratul 
de Poliţie Sanitară şi Me
dicină Preventivă Deva 
(Lupta An ti SIDA) — şi 
care rămâne deschis pen
tru eventualii sponsori care 
doresc să sprijine aceste 
activităţi. (EjS.)

-  SLC. AGROTRANSPORT S.A. 
HUNEDOARA — DEVA 

Cu sediul în DEVA, str. PORTULUI, nr.
2, reaminteşte că în flecare joi, la orele 10, ţine . 
licitaţie pentru vânzarea mijloacelor auto şi J 
închirierea unor spaţii. J J

RANSI REISEN SIBIU 
Efectuează transport de persoane în Ger

mania, cu autocare şi microbuze confortabile, 
în fiecare miercuri. |

Informaţii la telefoanele 092/47118, sau 
092/413922. (D.P.).

! 1

BANCA AGRICOLĂ S.A. DEVA 
Vinde la licitaţie următoarele autoturisme:
•  1 autoturism Renault 18 culoare roşie;
•  1 autoturism Dacia 1300 culoare albă. 
Licitaţia va avea loc în ziua de 6 decembrie

1993, ora 10, la sediul Băncii Agricole Deva, 
bdul Decebal, bl. B.

Informaţii la sediul Băncii Agricole S.A. 
Deva X;-: f  > V; V
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I REGIA AUTONOMA A CUPRULUI DEVA I ! 
Piaţa Unirii, nr. 9.

ORGANIZEAZĂ §
In data de 15. XII. 1993, ora 10, la sediul * | 

regiei, licitaţie pentru închirierea spaţiului în I  j 
suprafaţă de 7,13 m.p., din bloc 29, parter, str. «j 
Creangă, cu destinaţia —- farmacie. * ]

------- ;----------------------- 3------------- *----------------- 1;
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I M P O R T A N T  
MOŞ CRĂCIUN

* va bate în curând la uşă. Ajutaţi-I acum, 
comandând

PACHETE CU CADOURI PENTRU COPII, 
care conţin dulciuri, fructe exotice şi articole 
mărunte de îmbrăcăminte.

.S.C. „TRANSPORTION“ S.R.L. 
aplică o reducere de 20 la sută a valorii 

adaosului comercial pentru comenzi care depă
şesc 300 000 Iei.

Pentru informaţii suplimentare şi comenzi 
adresaţi-vă Magazinului alimentar MA-RA din 
Simeria, str. Gh. Doja, nr. 4, telefon 660896.

(10613631

PUTEREA DE A ÎNVINGE

Am cunoscut un om. Se numeşte Anton Birou. Lo
cuieşte în Deva, cartierul Gojdu, blocul A 7, Ia aparta
mentul 5. Din vorbă în vorbă am aflat că de peste 30 
de ani trâieşte — şi munceşte ! — cu un singur plămân, 
in urma unei boli un plămân i-a fost extirpat. Dar 
omul a avut şi are tăria de a învinge necazul şi a păşi 
drept in viaţă. (Gh. I  N,). i'.

N O T I F I  C A  R E  
privind intenţia de majorare a  

preţurilor şi tarifelor
v

Agentul economic care notifică : 
R.A.G.C.L. DEVA

Forma de proprietate : de stat.
Forma juridică: regie autonomă 
Sediul: DEVA, str. Libertăţii, nr. 6.
Nr. din reg, comerţului: J 20 R 102/91. 
Cod fiscal; 2111 749.

Beneficiari:
POPULAŢIA ŞI AGENŢII 
ECONOMICI DIN DEVA, 
ILIA, DOBRA, OSRTEJ

Denumirea produsului/ U/M ficţ Preţ
ţ serviciului actual notificat

Transport gunoi menajer lei/mc. •' 2014 2280

MOTIVAŢIA : 
reparaţii.

creşterea preţului 1» motorină şi materiale de întreţinere 
l  (1061368)

\
S.C. „CRIŞBUS" 

S.A. BRAD I
\ Anunţă intenţia de y  
\ modificare a tarifelor j j 
y pentru serviciile preş- ţ ' 
l tate publicului călă- t ? tor şi celorlalţi bene- j 
) ficiari, începând cu /
J data de 1.1.1994. Mo- »
) dificarea es.e moţi- *
\ vată de majorarea 
\ preţurilor la diferite 
ţ produse şi servicii, \ 
y combustibili, anvelo- y 
ţ pe, piese, materiale y1 
y şi la alte elemente y 
4 componente ale cos- ţ  j 

i turilor. I !
? (1061369) ? !

M IERCURI, 1 DECEMBRIE
R T L .  ,,

6,55 Seriale şl desene animate ; 10,00
Şeful ; 11,00 Bogat şi frumos ; 11,30 „227**;
12.30 Duelul familiilor; 13,00 Magazinul
amiezii ;-13,30 Springfield Story : 14,20 Ca
lifornia Clan ; 15,10 Vremea dorinţei ; 16,00 
Ilona Christen ; 17,00 Hans Meiser; 18,00
Cine e şeful aici ? ; 18,30 O afacere de 
familie ; 19,00 Chemarea inim ii; 20,10 Ex
ploziv (magazin); 20,40 Vremuri bune, vre. 
muri rele ; 21,15 Formula morţii (film); 
23,10 Steaua TV — magazin; 0,15 Got-
tschalk (show); 1,00 Alaska; 2,00 Reluări.

SAT. 1
6.35 Seriale şi desene animate ; 12,40

Roata norocului ; 13,25 Umbrele pasiunii; 
14,20 Tfapper John, M. D, ; 15,10 Vecinii ;
15,40 Bonanza ; 16,40 Star Trek: 17 45 Să' 
riscăm ; 18,20 Totul sau nimic ; 19,30 De
5 x 5 ;  20,00 Ştiri; 20,30 Roata norocului;
21,15 Queen (II); 23,05 Căpitanul din St. 
Pauli (film); 0,45 Bufniţa şi pisicuţa (film);
2.30 Reluări.

- MTV
Ziua internaţională a luptei anti-SIDA
8.00 Matinal cu VJ Rebecca ; 14,00 Mari

hituri cu Paul King ; 17,30 Coca Cola Re
port; 18,00 Ştirile zilei; 18,15 3 din 1 :
18.30 Topul telespectatorilor ; 19,00 Muzi
ca soul şi reggae ; 21,00 Lumea reală :
întâmplări adevărate ; 21,30 Cel mai do.
r i t  VJ R. Cokes ; 23,00 Mari hituri cu 
VJ Paul King ; 0,45 3 din 1 (r); 0,00 Ziua 
internaţională a luptei anti-SIDA.

ITALIA 1
7,30 Bună dimineaţa (da); 11,15 Starsky 

şi Hutch (s); 12,15 A-Team (s); 13,15 Aici 
Italia ; 13,50 Desene animate; 15,30 Nu e 
la RAI (show); 18,00 Mitic (show); 18,20 _ 
Unomania (show); 19,00 Supervicky (s); *
19.30 Bayside school (s); 20.00 Willy (s); 
20,50 Radio Londra; 21,05 Karaoke (schow): 
21,35 Film ; 23.30 Privind din Sud : 0.30 
Dreamon (s); 1,00 Aici Italia ; 1,15 Radio 
Londra; 1,25 Studio sport; 2,05 Starsky 
şi Hutch’tr).

7.00 Domnul ministru (s); 7,30 Tele- 
dimineaţa ( 14,30 Marile zile ale secolului.

(r); 16,30 Convorbiri; 17,00 Jurnal TV 5 ; 
17,10 Vision 5 ; 17,50 Culinară ; 18,45 Ar. 
heologie (s. do); 19,05 Campionii (cs); 19,30 
Jurnal TV 5 ; 20,00 Cifre şi litere (cs);
20.30 Jurnal belgian ; 21,00 Telescop. Ma
gazin ştiinţific ; 22,00 Jurnal francez : TF1;
22.30 Teatru : „A fost o. gară“ de Jacques 
Deval; . 0,30 Magazin de reportaje 2,00 
Magazin literar.

JO I, 2 DECEMBRIE

RTL
8,00 Magazin matinal ; 10,00 Şeful; 11,00 

Bogat şi frumos ; 11,30 „227“ ; 12,00 Pre-

Muzică non-stop ; 21,00 Beavis & Butt-Head 
(d.a.); 21,30 Cel mai dorit; V J R. Cokes ; 
0,30-Ştirile nopţii; 0,45 3 din 1 <r); 1,00 
Party Zone: muzică de dans; 3,00 V J. 
Marijne van der Vlugt; 4,00 Vldeo-
clipuri nocturne.

ITALIA 1
• 7,30 Bună dimineaţa (da); 12,15 A-

Team <s); 13,15 Aici Italia <r) ; 13,50 Dese. 
ne animate ; 15,30 Nu e la RAI (show);
17,15 Unomania (show); 18,00 Mitic 
(show); 19,00 Supervicky (s. SF); 19,30 
Bayside school (s); 20,00 Willy (s); 20,50
Radio Londra ;21,05 Karaoke (show); 21,35

TV-SATEUT
ţul e fierbinte ; 13,00 Magazinul amiezii;
13,30 Springfield Story; 14,20 California 
Clan ; 15,10 Vremea dorinţei ; 16,00 Ilona 
Christen ; 17,00 Hans Meiser ; 18,00 Cine
e şeful aici? ; 18,30 O afacere de familie;
19,00 Chemarea inimii ; 20,10 Exploziv — 
magazin; 20,40 Vremuri bune, vremuri
re le ; 21,15 Acţiuni de salvare; 22,15
Foc la bordul avionului 1501 (film SUA); 
0,15 Gottschalk show ; 1,00 L. A. Law ;
2,05 Seriale.

SAT. 1
7.00 Bună dimineaţa cu sport ; 13.25

Umbrele pasiunii. „împăcarea"; 14,10 Trap- 
per John. „Un trecut complicat" ; 15,10
Vecinii; 15,40 Bonanza ; 16,40 Star Trek ; 
„întâlnirea cu trecutul"; 17,45 Să riscăm; 
18,20 Totul *au nimic; 19,30 De 5x5; 20,30 
Roata norocului; 21,15 Sectorul lui Wolff;
22.15 Schreinemakers live; 0,10 Pentru 
câţiva dolari în plus (w. Italia, 1965); 2,20 
Star Trek (s. SF — reluare); 4,40 Queen 
<II).

MTV
8.00 Matinal cu VJ Rebecca ; 14,00

Mari hituri cu VJ Paul K ing; 18,00 Ştiri;
18.15 3 din 1 ; 18,30 Topul telespeetato.
rilor, 19,00 Muzica soul şi reggae ; 19,30

Beverly Hills (s); 22,30 Melrose Place (s);
23.30 Privind din Sud ; 0,30 Dream on (s.a);
1.00 Aici Italia (magazin); 1,15 Radio Lon
dra (r); 1,25 Ştiri ; 2,05 Starsky şi Hutch.

TV  5
7.00 Domnul ministru (s); 7,30 Teledi 

mineaţa ; 12,00 Imagini reflectate ; 13,40 
Ju rn a l; 14,05 Dolnnul ministru (r); 14.30 
Magazin cultural; 15,50 Mâgellan. Repor
taje ; 17,00 Jurnal TV 5 ;‘ 17,10 Vision 5; 
17,50 Culinară ; 19,05 Campionii (cs); 20,00 
Cifre şi litere (cs); 20,30 Jurnal belgian ;
21.00 Nord-Sud ; 22,00 Jurnal : T F 1 ; 22,30 
Drumul secolului. Magazin de informaţii; 
0,05 Viva. Magazinul vieţii cotidiene în 
Elveţia ; 1,20 Şapte zile în Africa (do).

VINERI, 3  DECEMBRIE
RTL

7.00 Ştirile dimineţii ; 11,30 227 (situa,
ţii comice); 14,20 Califomia Clan ; 15,10
Vremea dorinţei; 16.00 Ilona Christen ;
17.00 Han» Meiser ; 18,0Q Cine e şeful aici?
18.30 O afacere de familie; 19,00 Chema
rea inim ii: 20,10 Exploziv — magazin ;
20,40 Vremuri, bune...; 21,15 Muzică popu- 
la.-ă ; 22,15 Comicul Peter Steiner : 23.15 
Cum aţi spus? ; 0,15 Gottschalk: 1,00
Noaptea nunţii (film); 2,30 M — Magazi

nul bărbaţilor ; 2,55 Foc la bordul a v io  ; 
nulUi (r); 4,30 Gladiatorii americani; 5,25 
Crima de la mahala (film).

‘ SAT. 1
7.00 Bună dimineaţa cu sport'; 10.20

Ia legătura cu noi; 12,40 Roata n o ro  
cului ; 13,25 Umbrele pasiunii ; 14,15 Trap- 
per John ; 15.10 Vecinii; 15,40 Bonanza;
16,40 Star Trek; 17,45 Să riscăm ; 18,20 
Totul sau nimic ; 20,00 Ştiri ; 20,30 Roata 
norocului; 21,15 Uite cine vorbeşte! (Ii); 
22,55 Fotbal. Bundesliga, et. 19 , 0,00
Târfe cu de-a sila (film); 1,30 Electric 
Blue ; 3,25 Star Trek ; 4,15 Fotbal: Bun
desliga ; 5,15 Reluări.

M TV
8.00 Matinal cu VJ Rebecca ; 14,00 Mari

hituri cu Paul King : 17,30 Coca Cola Re
port ; 17,45 Noutăţi cinematografice , 18,30 
„The Puise with Swatch"; 19,30 Muzică 
non-stop ; 21,00 Un Crăciun special; 21.30 
Cel mai dorit: VJR. Cokes; 0,00 Coca 
Cola Report; 0,15 Noutăţi cinematografi
ce ; 0,30 Ştirile nopţii ; 0,45 3 din 1 : 1.00 
Beavis & Butt-Head ; 1,30 VJ M arijne;
3.00 Zona rece ; 4,00 Videouri nocturne.

ITALIA t
7,30 Bună dimineaţP (da); 13,15 Aid

Italia (r); 13,50 Desene animate ; 15.30 Nu 
e la RAI (show); 17,15 Unomania (show);
18.00 Mitic (show); 18,55 Studio deschis ;
19.00 Supervicky (s.SF); 19,30 Bayside
school (s); 20,00 Willy (s); 20,50 Radio
Londra ; 21,05 Karaoke (show); 21,30 Film;
23.30 Privind din Sud : 0,30 Ediţie spe
cială ; 1,30 Aici Italia ; 2,15 Radio Londra;
2.30 Starsky şi Hutch (r); 3,30 A-Team
(r); 4,30 Casa Keaton (r).

TV 5 .
7.00 Domnul ministru (s); 7,30 Tele-

dimineaţa; 14,05 Domnul ministru (s).
14.30 „Numai prin dragoste" (r); 16.00 Em
de umor (r); 17,00 Jurnal TV 5 , 17.10
Vision 5. Actualitatea francofonâ : 17,50
Culinară : 18.40 Actualitatea artistică şi 
culturală la P aris; 20.00 Cifre si litere
(cs); 21,00 In numele legii. Magazin ju
ridic; 22,30 Taratata. Varietăţi: 1,05 Jur- 
nal francez : Soir 3 ; 1,35 Media Sud. Re
vista oresei; 1,50 Dosarele justiţiei ; 2,15 
Reluări.



'Pifaiţi:

(Urmare din pag. 7)

18.10 Neodihna. 
„Odiîeea" 
capului lui 
Mihai Viteazul

18.45 Tezaur -
2(7,00 Actualităţi
20.45 Spectacol de 

gală dedicat
’ sărbătoririi 

Zilei Naţionale 
a României

22̂ 35 FilMt serial.

d oarei" (9)
23.40 Mari ansam-
V £ bluri folclorice
2 1 .0 0  Actualităţi

; 0,20 Poesîs.
1 PROGRAMUL II 

*4,00 Actualităţi
• 14,10 Evocări 
TflţOO Interferenţe 
I7j30 Desene animate
18.00 Muzică;

> populară 
IS?30 Emisiune in 

f -- -limba maghiară
20.00 Actualităţi
20.40 Spectacol de 7 .
' • f  , gală dedicat

' Zilei Unirii 
21,50 Rro memoria 
2 2 .2 0  .Anotimpurile 

l  de Vivaldi ■
22.40 Documentar 

artistic
23.1» Film artistic 

- în serial.
■ - Anul 1848 (3).

' * *. " JOI,
2 DECEMBRIE 

"PROGRAMUL 1 
7.00 TVM

Telematinal
1 0 .0 0  Actualităţi 
10,05 Calendar
40.30 Limbi străine
14.30 Film serial.

_ „Maguy"
12.30 1 0 0 1  audiţii 
1Ş.30 Desene animate 
iĂUHt Actualităţi
44,10 TVR Iaşi
15.00 TVR Cluj- 

Napoca
16.00 Reportaj 

economic
46.45 Actualităţi
17.00 Repere 

transilvane
t/,30 Repere 

'* moldave
10.00 Gong
19.30 Desene anima fe
2 0 .0 0  Actualităţi
20.45 Studioul 

i" economic
21.15 Film serial. 

„DALLAS"
(289)

22.15 Lege şi.„ . 
fărădelege

22.30 Alfa şi Omega
23.45 Actualităţi 
23.35 Poezia

• cântului. •

'W '  O
REZULTATELE 

TRAGERII 
LOTO SPECIAL 

7 . : 6 DIN 49
37, 36, 17, 35, 15, 8. 
Fond de premii:
:.f " 106 140 875 lei.

NUMĂRUL EXTRAS 
LA JOCUL 

„NOROC" 
3 3 2 7 6 6 9  

Fond de premii:
78 278 066 lei.

bricaţie 1985. Oprişoi Ion, 
Căstău-, nr. 162.
- -  - (1061485)

VANZARI-
GlTMPARABl

■ 4> Vând Dacia 1310, an 
fabricaţie 1989, 40 Q00 km. 
Informaţii la tel. 614404,

•  Vând casetofon Tesla 
B. 115 stereo ‘ şi 50 casete 
muzică diversă. Tel. 618908, 
după ora 18.
r- - (1061459)

•  Vând tractor 15 CP, 
chinezesc, plug, disc, noi. 
Deva, tel. 619432.

; (1061460)
•  Vând mobilă sufrage

rie, furnir de nuc. Telefon 
622759, orele 20-7.

(1061455)
•  Vând sau închiriez 

spaţiu pentru producţie sau 
depozit şi 3000 m.p. teren 
aferent: Tel., 614888, 012661; 
între orele 9—17.

(1061463)
■ •  Vând pian. Deva, tel.
6U97(ţ. - (1061475)

•  Vând casă Peştişu 
Mare, hr. 28.

(1061461)
•  Vând Peugeot J  9, an 

1980, neînmatriculat, ladă 
frigorifică 260 1, computer 
Metrix, imprimantă, blă
nuri:** Telefon 655087T
f  (1061482)
£ •  Vând Renault 14, con

sum 5 1/100 km, 1982, 4
lişi, stare foarte bună, 2300 
DM, negociabil, înmatricu
lat. Telefon 623340.

(1061468)
' •  Vând Mercedes 300 
Diesel, 1981, stare» perfec
tă, vând talon Opel Rekord. 
624733, după ora 17.

(1061484)
•  Vând autocamion Sa- 

viem, 7,5 tone, fabricat 
1991 şi fân. Informaţii 
Zlatna, tel. 096/857005.

(1061573)
•  Vând tractor plus re- 

• morcă şi plug. Tâmpa, nr.
110, după ora 16, zilnic.

-(1061496)
•  Vând negociabil apar

tament două camere, lângă 
eartodrom, str. Eminesea. 
Telefon 613777.

(1001193)
•  Vând urgent Video-

player Aiwa şl orgă elec
tronică. Relaţii la telefon 
618255. (1061487)

••Vând Dacia 1 310 TLX, 
an fabricaţie 1989, km. 
42000. Tâlefon 628422.

(1061491)
•  Vând apartament trei

camere, str. Mărăşti, bl. 24, 
ap. 25, parter (eventual pri
vatizare). (1061490)

•  Vând convenabil Volvo
Diesel şi Dacia 1310, an fa
bricaţie’ 1987, preţ conve
nabil. Deva, V. Babeş, nr. 
4. ' (1061497)

•  Vând apartament 2
camere, Gojdu, telefon 
627693. (1061504)

•  Vând instalaţie satelit 
completă, cumpăr DECK, 
telefon 615854.

'  (1061533)
•  Vând Telecolor, 210 000 

lei, Hunedoara, str. Pictor 
Grigorescu, nr. 18.

(1060859)
•  Vând urgent şi conve

nabil autoturism Lada 2104, 
break, ’85, înmatriculată. 
Informaţii telefon 712339.

(1060863)
•  Vând Dacia TLX, 1988, 

Ungaria, 25 000 km, albă. 
Telefon 728304.

(1060864)
•  S.C. Dinex Comimpex 

SRL Hunedoara, bdul Li
bertăţii, nr. 11 bis, telefon 
715337, vinde en gros 
dulciuri, detergenţi, pro
duse alimentare, ţigări in
digene şi import etc.

(1060853)
•  Vând Dacifl 1 300, .fa-

•  Vindem la preţ 
producător şi oferim 
pentru service în ga
ranţie şi postgaranţte, 
în condiţii avantajoa
se, case de marcaţ, 
ELKA 82. Asigurăm 
orice piese de schimb 
şi consumabile. Coi 
menzi ; la tel. 717912, 
orele iO-13, 660496, p- 
rele 20-22,

(1061485)

0  Redacţia ziarului 
„Mesagerul Transilvan" 
angajează a g e n ţ i
publicitari pentru ju
deţul Hunedoara. Re
laţii, Deva, telefon 
613581, după ora 14.

(1061462)
■- * «r 0  0 0 0 0 0  9 0 0 0 0 0  0  0 0 0 1 m 9. 'mmm # 0 0 0 0 0  0  m .

•  S.O. Fremar Comexim 
SRL Hunedoara angajează 
opt vânzătoare. Condiţii: 
aspect fizic plăcut,’ vârsta 
maximă 35 ani, studii me. 
dii. Informaţii la telefon 
716217, între orele 15-18.

(1061483)
•  Schimb (vând) aparta

ment două camere deco
mandate, In Călan, Oraşul 
Nou. informaţii Deva, tel. 
623215. (1061476)

•  Pierdut carnet CEO
cu limită de sumă, seria B 
1, 836526 — 836550 şi ştam
pila rotundă aparţinând 
firmei S.C. Corn—Electro 
Service- Deva. Se declară 
nule. ( (1061525)

•  Pierdut ştampilă apar
ţinând S.C, Criş Corn SRL 
Deva. Se declară nulă.

(1001499)
•  Căutăm garsonieră de 

închiriat pentru firmă, 
ultracentral. Telefon 618382

(1061488)
COMEMORĂRI

•  A trecut un an de 
când ne-a părăsit pen
tru totdeauna

ŞTEFAN FROICU 
Lacrimile noastre şi 

florile îţi veghează 
mormântul. Dumnezeu 
să te odihnească în 
pace. Soţia Maricigi, 
copiii Olga şi Fănel, 
tamiliila Brehuescu Pe
tre, Beciea Petre, cum
naţii şi nepoţii.

(1060358) .

•  Au trecut şase luni de 
lacrimi şi dor de când 
n'e-am despărţit cu 7 .mare 
durere de scumpa şi draga 
noastră fiică •*.".* 7

LENUŢA IRIMIE 
(căsătorită SEKEL), 

plecând prea din timp _ de 
lângă cei dragi, la 23 'd e  •> 
ani neîmpliniţi, lăsând .. în 
urmş ei, cu mare durere, " 
pe scumpa ei ietîţâ  Lăcrâ- 7 
mloara, orfană numai de - 
5 săptămâni dc mămica ei.

Te tţpr plânge-toată via
ţa pâfinţii, soţul şi sora 
ta, care te vor striga me
reu să te întorci, că pier
derea ta o simţim amar.

Lenuţă, dragă Lenuţă / 
Vină acasă măicuţă/ Că vin 
sărbătorile /  Hai grîjeşte-ţi 
casele/ Că plâng mami în 
grădină/ Şi-aşteaptă a lor 
stăpână /  Plâng măicuţă în 
Banat / C-ai plecat şi le-ai 
lăsat /  Şi Pe Lăcrămioara 
ta/ S-o crească mami străi
nă.

Lacrimi şi flori pe tristul 
tău mormânt. Veşnic vei 
rămâne în inimile noastre. 
Durerea nu va trece nici
odată pentru tine şi Lă
crămioara ta, dragă Le- 
nuţă. Dumnezeu să-ţi dea 
veşnică odihnă, să-ţi ierte 
sufletul tău tânăr.

Parastasul de pomenire 
duminică, 5 decembrie, în 
localitatea Vălişoara, co
muna Baîşa.

(1061492)

d ec ese  X-;;-

•  Colectivul Şcolii 
generale 6 Deva trans
mite condoleanţe dnei 
Dragomir P„ ia de- 
cesul. mamei sale,

(1061489)

•  Nu-1 vom uita’ 
niciodată pe bunul 
nostru prieten

IOAN MUREŞAN, 
dispărut pe neaştepta
te dintre noi. Vom fi 
mereu alături de Kati, 
Dan şi Sorin în marea 
durere. Familia Duruş.

(1061486)

•  Salariaţii Muzeului 
devean anunţă cu pro
fundă durere dispari
ţia prematură a me
dicului
Dr. VţOREL MORARU,
din Lupani.

Profesionist de ex. 
cepţie şi spirit elevat, 
înzestrat cu ‘ o deose
bită delicateţe sufle
tească.

Suntem cu toată
compasiunea alături 
de familia îndoliată.

•  Cu adâncă durere
soţul îndoliat anunţă 
încetarea din viaţă
după o lungă şi grea 
suferinţă a soţiei

GOLEA VERONICA
Înmormântarea va 

avea loc în dată de 1 
decembrie, ora 13, în 
cimitirul din Dealul: 
Paiului.

(1061511)

•  Familia îndurerată 
anunţă decesul celei 
care a fost

SZENTES ANNA, / 
în vârstă de 83 ani.
. înmormântarea as
tăzi, 30 noiembrie, ora 
15, de la domiciliul din 
Cristur, nr. 195. Fie-i 
ţărâna uşoară.

(1061519)

•  Familia îndurerată 
anunţă cu adâncă du
rere încetarea fulgeră
toare din viaţă a dra
gului nostru soţ, tată, 
ginere

BÎRSAN 
; GHEORGHE,

în vârstă de 42 ani, 
din Băiţa. înmormân
tarea — miercuri, 1 
decembrie. Veşnic vei 
rămâne în amintirea 
noastră !

(1060448)
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ţ  R.A.T.P. DEVA !
Anunţă intenţia de majorare a tarifelor dej 

% transport comun cu autobuzele, începând cu * 
[ 22 decembrie 1993. (1091372) f

! NOTIFICARE !
|  Unităţile de desfacere cu amănuntul şl de |  
«alimentaţie publică din cadrul cooperativei deJ 
| consum Sălaş, începând cu data de 01.1.1994,1 
* vor practica următoarele cote de adaos corner- 2

cia l:
' %’

(
I

amănuntul — maximum.itcomerţ cu 
45 la sută
comerţ alimentaţie publică — m axi-l 
mum 70 la sută, la preţ de vânzare » 
cu amănuntul. (871) j

BANCA AGRICOLA DEVA
ÎMPREUNA CU I

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI » 
HĂRAU |

Anunţă organizarea unei lieitaţii în zilele] 
de 8 şl 20 decembrie 1993, ora 10, pentru vân-| 
zarea următoarelor'bunuri: moară furaje, to-ţ 

» cătoare furaje, autocamion SR .8135, 2 remorci, î 
( pătule porumb, 2 grajduri, 3 fanare, 2 şopron-1 
' ne, magazie cereale, siloz saivan ol, 3 şoproane, { 
; betonieră etc. ’,f <>

Licitaţia şi informaţii la Consiliul locali 
Hărău. (870) 2
■  ■■ ■ ■ ■ ■  11,1 ■■ .... . ..............  .. I

S.C. „HORTICOLA» S.A. I
D E V A  1

FERMA NR. 10 ŞOIMUŞ 2
cu sediul în Şoimuş, strada Viilor {  

Vinde zilnic, între orele 9—17, la sediul | 
fermei î

•  Must, 300 lei/litru. I
Relaţii la telefoanele: 614318, 615125. I

I
S.C. „IUG“ S.A. HUNEDOARA 

str. Pestisu Mare, nr. 1
o r g a n iz e a z ă  c o n c u r s  -

în data de 15. XII. 1993 "
pentru ocupared următoarelor posturi :
•  director economic 
(I jurisconsult
•  dactilografă
Relaţii suplimentare la compartimentul] 

personal S.C, ,,IUG“ S.A. Hunedoara, telefon» 
71 12 87. (1061367)- |

I

S.C. ARDEALUL S.A. AIUD 
FABRICA DE BERE

Produce si livrează BERE BLONDA SPE
CIALA 12,5 lâ sută, „AIUDEANA», la sticla de 
1/2 L

Ofertă specială la calitate superioară.
Preţ : 185 lei, cu TVA inclus.
Relaţii: Ia sediul firmei din str. Izvoru

lui, nr. 2, Alud, judeţul Alba,
Telefoane : 096/863054 ; 096/861307.
Fax: 096/862594. (1061344)

S IS T E M E  D E  A L A R M A

i  m» m
Împotriva incendiilor 
1 ÎMPOTRIVA EFRACŢIILOR. 
AUTO

S IS T E M E  D E  S U P R A V E G H E R E

7  LAHŢ D E  T E L E V m p N t  m  C IR C U IT  Î N C H I S
/ - !  K S  \  A  ••sT -’V  - - v . l r

S IS T E M E  D E  C O N T R O L

[ A ^ a c c e s ^ w p r i n t m t e x e

IN T E R F O A N E  D E  B IR O U

PYROSTOP DEVA ■ B-dul Cacebal, b l. J, sc. B, ap. 20 • te V fa x : 095/614 229

\ V Â  AŞTEPTĂM DE LUNI pĂNĂ VINERI iNTRE ORELE 8 -  1

Ziar editat de S.C „CUVÂNTUL LIBEP» S.A. DEVA J/20/618/1991. «ont 30 70 50 601 B.8. Deva. 2700, str. 1 Decembrie, 35, jud. Hunedoara. 
\ Telefoane : 611275, 612157, 611269. 625904, fax 618061- Consiliul de administraţiei Dumitru Gheonea — preşedinte, Minei Rodea, Virgil 
l Crişan, Tlberiu Istrate, N icolae Târcob — admi nistratori. întreaga răspundere pentru conţinutul articolelor publicate o poartă autprii acestora

r 7 '  Tiparul executat la S-S» hPOLJDAVA” S.A. DEVA, ~— : ...... ~ '*



p>p<K«la>*amto <M» «URM* - «#>C■ S ' f t f ţ J  %
<h» io&tta propriii ţi ttr* «id o si» tam 'WteWMte' «a «*-« pw»e. M (* «<*« 
m k&  fm*m, «  tearfit*:*» ivim* «eetevi «mito, ^  «cfea*. el toau» «  ne* 

«*te;
- Voim ta //« aiatarup, tmpmmâ ra irnhxaHt nmdatfll di» Artkai. M- 

iNtf, Ungaria ţt Manmurts, la RrgaM QamOmrt, *eâ sfâpimrra Hairt/âpi Sale.
RtgrMJ!tt0*uul I. .* • V- . ;1-

- tn tem u hotfrtre « BOMtrt tsptmm tot ce ah dorit vrfiwoşi» iwţW,' 
Ml £t »e toCăUto* pe noi, «n o* UţJL ţi tot. ce v* M«ţ* parare» pe fit ţi «e- 
pofii sovtrt. ■■ •

*i; «r qjfe» Damnat»! ş
. ’Y  : ■■. ,:.<Y " '■ , • ^Y^. îvS

‘ f*  . /  " , , r , ' '
»'vYv*.» ((#• A '/ /

naţională 
’ir, arori^ăt 
■ului Hune» 
la început, 
festat preo» 
a menţine 
1 întreprin- 
jice ce ur- 
n patrimo- 
>mâri şi a 

de gardă 
icumentelor 
iin incinta

pilii naţio- 
i luat fiinţă 
Seţului. La 
idinţia lui 
consiliul a 
ţ Organ po- 
istrativ al 
coordonând 
siliilor şi 
le române 

O  -eşti 
, 1 vyşti, 
u c«c Sus. 
re au fost 
naţionale 

nţi (astăzi 
eriu, Căs- 
ios, Vine» 
ibot, Tur. 
plasa O- 
zeş, Boiu, 
Homorod, 
a. Referi- 

le reve. 
onsiliului 
n Lăpuş- 
îbscrişii..

foşti soldaţi in armata a- 
ustro-ungară şi cetăţeni ad 
statului ungur declarăm 
prin- aceasta solemn că ne 
alăturăm la consiliul na
ţional român şi îi oferim 
cu toată abnegaţia- sprijinul 
nostru, ■ purtând totodată 
grijă- pentru păzirea ordinii 
publice şi a siguranţei a- 
verii comune şi private. Ne 
obligăm mai departe că a- 
cestea şi alte idei umani
tare şi naţionale le vom 
propaga şl la concetăţenii 
noştri".

Intre preocupările consi
liilor naţionale române no
tăm asigurarea transportu
rilor şi aprovizionarea po
pulaţiei cu cele necesare 
traiului zilnic, rezolvarea 
problemelor agrare, comba
terea epidemiilor, crearea 
condiţiilor pentru buna 
desfăşurare a Marii Adu
nări Naţionale de la Alba 
Iulia. Folosindu-se de Or
ganele de presă şi de spri
jinul 'autorităţilor biseri
ceşti^ consiliile naţionale - 
române' au militat pentru 
ealm -şi înţelegere, pentru 
rezolvarea pe cale paşnică 
a dezideratului naţional 
Prin întreaga lor activitate 
consiliile naţionale s-au do
vedit - a fi orgnhism.ev efi
ciente pentru pregătirea 
trecerii Transilvaniei suîj 
administraţie românească; ,

] !Ba&aia&ie frumoasă
|  Basarabie frumoasa
J Noi dorim să vii acasă
V Şi cu fraţi, şi cu nurori
ţ - Să treci pe podul cu flori.
\ . t  " y  -
 ̂ Iţi dorim drum bun acasă
t Te poftim cu drag la masă,
. La masa românilor
|  DO care îţi este dor.

\ VASILE NACU,
i poet popular .

# —■ ♦  —1 *-—■ ♦  —r* f

li în ele încăpem, lângă sfinţi : 
Iar durerea undo, oare-ncapc ? . y:

ti K .(ă turlele.spre cer 
igîle ia Dumnezeu s-ajungă 
din când în când înspre vecernii 

popote se aud plângând în dungă.

NlCOLAE CREPCIA 
■%

Desen de DORINA ITUL CRÂNG

Participant la Unirea cea Mare

a  Paşti- 
1919, avo- 
aş şi Ni- 
t Vaşcău 
să sape o 
După is- 
cei doi 
de vii în 
■li-se în 
j» ca lui 
(torul —- 
şi să nu 

periţi în 
le-au ră- 
ă  şi-un 
fel că, în 
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Unul dintre participanţii 
la lucrările .Marii Adunări 
Naţionale de la Alba Iu
lia; din 1 Decembrie 1918, 
mai puţin cunoscut dato
rită vârstei tinere ce-o a- 
vea (28 ani), este scriito
rul Ionel Pop, autor a pes
te 20 volume de povestiri 
de vânătoare şi, pescuit.

După ce a făcut şcoala 
primară şi liceul la Şimleul 
Silvaniei, Nâsăud şi Blaj, 
a studiat dreptul la Buda
pesta, Berlin şi Miinchen. 
„Revoluţia din-Ardeal* •— 
cum o denumeşte Ionel 
Pop — care avea să cul
mineze cu Marea Unire de 
la Alba Iulia, l-a surprins 
ca avocat la Blaj, unde a 
fost ales membru al Con
siliului Naţional Român, 
local. In această calitate, 
in luna noiembrie 1918, a 
primit însărcinarea să se 
deplaseze la Aiud şi să 
preia puterea locală, afla
tă încă în mâinile baronu
lui maghiar Bfinffi. Somat 
să demobilizeze jandarmii, 
să predea armele şi pu
terea, baronul a replicat 
nervos şi revoltat : „Dar 
asta e revoluţie l“, la bare, 
prompt şi categorie, Ionel 
Pop a răspuns clar şl ho 
tărât: „Nu-i putem spune

altfel, domnule baron". 
Înţelegând că nu e loc 
pentru altă soluţie, condu
cerea de la Aiud a predat 
armele şi puterea Gărzii 
Naţionale Române.

Consiliul Naţional Ro
mân din Blaj l-a delegat » 
pe tânărul avocat Ionel 
Pop să ia parte la Adu
narea de la Alba Iulia, 
care l-a ales apoi membru 
în biroul său, având func
ţia de secretar al acesteia, 
calitate in care a contrl-' 
buit în mod efectiv la lu
crările Marii Adunări Na
ţionale de la 1 Decembrie 
1918.

Aceste amănunte şi alte
le '  deosebit de semnifica
tive ' pfentru cunoaşterea 
personalităţii lui Ionel Pop 
am avut marele privilegiu 
de a le afla prin interme
diul corespondenţei şi al 
dialogurilor directe purta
te cu el. Aceste contacte 
au fost prilejuite, la rân
dul lor, de căutările ce 
le-am întreprins pentru a 
descoperi legăturile Iul 
Mihail Sadoveanu cu Ar
dealul, în care urnă din 
cei mai apropiaţi „prie
teni* ai săi a fost vânăto
rul şl pescarul Ionel Pop, 
care, între altele, în scri

soarea datată „Bucureşti, 
Bobotează, 1981", mărturi. 
sea cu distinsa nostalgie 
impusă de timp: „Menţio
nez că din întreg biroul 
acelei Adunări, singur «eu 
mai sunt în viaţă. Eram 
unul din secretarii (noto
rii) Adunării”.

Ceea ce m-a impresionat 
în mod deosebit a fost mo. 
destia şi nobleţea cu care 
mi-a comunicat doar In 
ultima scrisoare descen
denţă sa familială: ^Mă 
simt neîncetat un foarte 
mărunt epigon al înainta
şilor mei din familia mea. 
Amintesc dintre ei pe Si- 
mion Bărnuţiu, „Unchiul 
cel mare", cum îl numeam 
in familie —• Iuliu Coro- 
iân, memorandistul, spiri- 
tus rector al Comitetului 
Naţional, ou ani de tem
niţă la Seghedin — Gasiu 
Maniu, avocatul apărător 
In Cluj, în nenumărate 
procese de presă, însuşi 
făcând doi ani de temniţă 
ungurească pentru artico
lele sale — apoi distins 
profesor universitar la Cluj, 
Iuliu Maniu, frate al ma
mei mele şl părinte cres
cător al meu...";
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Rczoluţiunea Adunării Naţionale de Ia Alba Iulia, din 18 noiembrie/T 
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tuturor teritoriilor româneşti.
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