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Astăzi, 22 decembrie 1994, se împlinesc cinci ani | 

de la victoria Revoluţiei Române. O jumătate de de- J 
ceniu reprezintă o perioadă relativ scurtă în istoria t 

j* unei naţiuni, schimbările petrecute după înlăturarea J 
î regimului totalitar comunist regăsindu-se, cu nuanţe j  
| mai mult sau mai puţin sesizabile acum, în toate sfe. I J rele vieţii noastre economico-sociale.

I Ajuns în pragul disperării, dezamăgit de promisi. I 
uni şi minciuni, poporul s-a ridicat atunci solidar, la j 

j semnalul dat de locuitorii Timişoarei, la luptă pentru |
I libertate şi o viaţă mai bună. Flacăra revoluţiei care *
| a fost aprinsă de către timişoreni a  cuprins cu repe- |
I ziciune cum era de aşteptat, întreaga ţară, inclusiv »
* Capitala, ceea ce a dat încredere oamenilor in forţa I 
| lor de a învinge şi a face ireversibil cursul evenl- , 

montelor. t;
Ca în orice mari momente de cotitură istorică, din * 

păcate la noi au căzut şi mUlte victime, în special • 
tineri nevinovaţi animaţi de dorinţa sinceră de.a I 
schimba destinul oamenilor. răbdători, prea mult o- j 
primaţi şi supuşi calvarului care pusese stăpânire pe | 
soarta acestei naţiuni. Se cuvine că acestor adevăraţi * 
eroi ai neamului românesc, care s-au jertfit pe alta- |  
rul libertăţii noastre, să le aducem, în semn de oma- »

I giu, recunoştinţa vie şi veşnică, aprinzând lumânări J 
I şi vărsând lacrimi la morminte pentru cinstirea' me- ; 
j rooriei lor. Ca în fiecare an de după 1989 încoace, |
I să ne aducem aminte şi să ne gândim că 22 Decern. « 
j brie înseamnă pentru întregul popor român un nouţ 
| curs al evoluţiei spre 6 viaţă decentă, în consens cu J 

împlinirea idealurilor revoluţiei. *
Să nu uităm nici 0 clipă că setea de libertate, J
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RAPSODIE IN ALB
transilvănean" ( ------—

ROMPRESf 
TRANSMITE

* dreptate, democraţie şi adevăr a -fost şi va rămâne • 
|  Veşnic un ideal sfânt pentru poporul român, Care este J 
» dornic să trăiască în armenie şi bună înţelegere cu > 
|  celelalte popoare, dar nil îngăduie sub nici un motiv J 
V să fie încălcate principiile sacre ale existenţei sale, in t 
I numele cărora a înfăptuit si revoluţia din decembrie •
* 1989. ,• -v .
| încercând o evaluare succintă a ceea ce s-a în- I 
I tâmplat în ultimii cinci ani în România, trebuie să j 
I recunoaştem cu obiectivitate că s-au petrecut unele! 
’ lucruri bune sau pozitive, dar că au rămâs şi multe * 
| probleme de soluţionat, mai ales în privinţa infăp- { 
« tuirii reformei, a instaurării statului de drept, a pro. « 
| prietăţii private, inclusiv asupra pământului, în do. |
* meniul privatizării societăţilor comerciale, combaterii • 
I flagelului corupţiei existente la toate nivelurile, a |
. fenomenelor antisociale şi altele. J
I Un mare câştig, poate cel mai important, a fost |
. acela al cuceririi libertăţii de gândire, de acţiune şi *
| de exprimare, aici incluzând şi presa, care constituie | 
J o mare forţă şi putere în lupta pentru izbânda idea- , 
| lurilor revoluţiei. De asemenea, înţelegând mersul |  
J istoriei, este de apreciat unitatea de vederi, în unele »
I momente decisive, a partidelor politice în privinţa | 

apropierii şi includerii ţării noastre de şi în struc- J 
2 turile europene. |
I  *. Dincolo de aceste aspecte favorabile, gândul ne J  
j duce la complexele probleme ce frământă poporul,» 
|  scăderea drastică a producţiei materiale şi, implicit, J 
j a condiţiilor de viaţă ale majorităţii populaţiei reflec- | 
I tând neputinţa puterii, a parlamentului şi a guver- J 
* nanţildr de a asigura condiţii şi cadru legal necesar j 
|  restructurării rapide a economiei, valorificării poten. ' 
J ţialului material, tehnic şi uman al ţării, care dispune j 
I de mari resurse în vederea asigurării unui trai de- I 
J cent pântru toţi locuitorii României. Nădejdea noastră J 
| este că, înţelegând problemele reale, mari şi grele, I 
J cil care ne confruntăm, atât partidul de guvernământ j 
|  cât şi opoziţia vor face eforturile necesare de voinţă I 
V şi de acţiune pentru a nu dezamăgi electoratul şi j 
|  poporul, pentru ca, intr-adevăr, idealurile sfinte ale I 
* revoluţiei române să triumfe pe deplin. j

j NICOLAE TlRCOB j

Când a purces la alcă
tuirea rapsodiilor, Geoţge 
Enescu era complet edifi. 
cat asupra forţei şi . pro
funzimii spiritualităţii po
porului român, a creaţiei 
sale muzicale şi coregra
fice. In osatura lor, rapso
diile conţin părţi lirice 
încărcate de frumos ; şi J 
senin, dar şi reversări de 
dinamism şi torente de 
vară specifice acestei cre
aţii. La fel poate a . gândit 
şi Bcâncuşi înălţarea ro
mânească în Coloana infi
nitului pornind de la Masa 
ţăperii ,şi poarta < sărutului 
Păstrarea şi valorificarea 

obiceiurilor , şi - datinilor,
a unui'dans ancestral care 
ne-âu însoţit istoria, sunt 
procese înglobate organic 
în însăşi fiinţa şi deveni
rea neamului nostru. De

aceea, Festivalul interju- 
deţean „Găluşerul tran
silvănean" este, în concep
ţia factorilor culturali ju
deţeni, o scânteie divină 
menită a aprinde marile 
vâlvătăi ale dragostei ce
lor de azi pentru creaţia 
popiilară de ieri şi de tot
deauna a acestui colţ de 
ţară numit simplu Hune
doara sau, extins, Ardea
lul obsedant...

Rapsodia în alb care 
este această- manifestare 
impresionează fantastic pe 
privitor. Nu degeaba dan
sul şi obiceiul căluşeresc 
este considerat a avea pro
prietăţi magice, reconfor
tante, revigorante, iar îrj 
partea de sud a ţării chiar 
forţă de vindecare. Căci 
vigoarea, iureşul dansului 
căluşeresc scoală, cum sem

nificativ spunea cineva, 
chiar şi morţii din mor
mânt. Revărsarea, rapso
dia în alb de la' Boşorod 
şi Orăştie, unde s-a desfă
şurat ediţia a XXVI-a a 
Festivalului interjudeţean 
„Căluşerul transilvănean'*, 
a fost una fantastică. Pe
simiştii credeau că acest 
obicei nu mai are viaţă 
lungă, iar cei care se In. 
doieşc, mereu spuneau că 
populaţia satelor este una 
îmbătrânită. Dar, iată, că 
realitatea căluşereaşcă e 
alta. Din comunele, unde 
se practică acest obicei şi 
joc, au venit mai multe 
generaţii de interpreţi, U- 
neori chiar dintr-un Sin
gur sat al comunei. Ze- 

MINEL BODEA

(Continuare în pag. a 3-a)

•  Au trecut 355 de 
zile din an; au rămas \ 
10; - (

•  5 ani de la Revo.;
luţia română din de- \ 
cembrie 1989; 1

•  Solstiţiul de iarnă ' 
(noaptea cea mai lungă, 
ziua cea mai scurtă);

•  începe Zodia Ca
pricornului (22 decern-, 
brie

•
JEAN HENRI FABRE| 
(m. 1915), biolog şi en
tomolog francez;

•  1880. A murit VIR. 
GINIA WOOLF (n. | 
1819), scriitoare en
gleză;

#  1944, S-a , născut 
criticul si ■ scriitorul 
DAN MUTAŞGU. I. PRODAN — Haţeg: 

(concursul foto cu premii).
„Popasul dintre brazi"
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© AJUTOARE. Consiliul local 
al comunei Luncoiu de Jos —- 
cum ne-a spus dna Ileana Giu- 
clan, primarul localităţii — a 
acordat familiilor ce au greu
tăţi materiale ajutoare în valoa
re totală de o jumătate de mi
lion de lei. (Tr.B.)

© PENTRU SĂTENI. In fie
care lună, noul magazin „Favo
rit", din Dobra, asigură săteni

lor ulei de floarea soarelui, za-, 
hăr, sare, acum produse de se
zon : instalaţii pentru pomul de 
Crăciun, bomboane de pom, bo
ia, piper etc. Dl administrator, 
Virgil Hatfaludi, ne-a arătat o 
situaţie: lunar desface mărfuri 
pentru săteni în valoare de pes
te trei milioane de lei. (Gh.I.N.)

O DACA AR FI CARTOFI... 
am satisface toate cerinţele gos
podinelor din Ghelari — ne spu
nea dna Eufrosina Gheorghe, de 
la unitatea de legume şi fructe 
nr. 17, din cartierul Guţ. „De 
ce nu aveţi cartofi ?“ — am în
trebat. „Comenzi am făcut zii

hlc, dar nu ni sc aduc" — a fost 
răspunsul. Poate că il vor... au
zi şi domnii de la depozitul din 
Hunedoara, care au datoria şi 
obligaţia să aprovizioneze uni
tăţile din Ghelari. Ştim că pro
duse suni în depozit. (Gh.IJST.)

O DIVERSIFICARE. La ma
gazinul.de lactate al „Devii”, si
tuat lângă Casa de Cultură din 
Deva, s-a diversificat activitatea 
comercială, aici punându-se în 
vânzare şi diverse -sortimente 
din came, inclusiv pentru câr- 
naţi, precum şi diferite conser
ve. (N.T.)

© „REABILITARE". în ca
drul programului susţinut prin 
Banca Mondială, care urmăreş
te „reabilitarea" dispensarelor ru
rale, dl dr. Andrei Nonn, ne-a 
spus că la Romos s-au făcut lu
crări de extindere şi moderni
zare, acestea cuprinzând sala de 
tratament, un laborator şi cen
trala termică. Toate acestea în 
folosul oamenilor. (N.T.)

•  SARAJEVO. Pre. 
şedinţele Bosniei, mu
sulmanul AUa Izetbe- 
govici, a comunicat, 
marţi, prin Intermediul 
fostului preşedinte' a- 
merican Jimmy ..Carter, 
că acceptă propunerea 
sârbilor bosniaci pri
vind încetarea focului 
pentru o perioadă de 
patru luni. „Suntem 
dispuşi, totodată, să ac
ceptăm negocieri, dar 
numai pe baza planului 
Grupului de contact", 
a adăugat Tzetbegeviei, 
citat de EFE.

Potrivit agenţiei spa
niole de presă, recepţio
nate de Rompres, Jim
my Carter a prezentat 
marţi, la Sarajevo, do. 
cumentul prin care, 
noaptea trecută, sârbii 
bosniaci au declarat o 
încetare a focului, pe o 
perioadă de patru luni, 
pe întreg teritoriul 
Bosniei, în acest inter, 
yal de timp urmând să 
fie angajate negocieri 
cu guvernul bosniac 
(musulman), în'vederea 
unui acord de pace glo- 
bâl. / _ J.

Documentul sârbilor 
bosniaci propune şi alte 
măsuri. V

•  MOSCOVA. Lideri 
ruşi s-au pronunţat 
marţi în favoarea in
tensificării bombarda, 
mentelor şi a atacurilor 
cu rachete şi- pentru o 
„ofensivă decisivă", în 
scopul nimicirii rezls-» 
tenţeî forţelor separa-1 
tiste din Cecenia, trans-t 
mite Reuter, citând a- J 
genţia Itar-Tass. \

Intr-o declaraţie ofi-1 
cială, dată publicităţii ’ 
Ia încheierea unei re
uniuni a unor înalte o- 
ficialităţi din Rusia, ce 
a fost prezidată de pre. 
mierul Viktor Cerno- 
mârdin, se afirmă că 
„trupele ruseşti vor con
tinua să bombardeze şi 
să atace cu aechcte 
puncte -- cheie şi că 
vor lansa o ofensivă 
decisivă". In document 
se precizează că tru 
pele ruseşti au „înce
put . să acţioneze deci
siv" şi că pierderile în 
rândul rebelilor ceceni 
sunt numeroase, fiind 
distruse 15 blindate şi 
10 piese de' artilerie.

PREŞ.
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La 22 decembrie 1989 In România cădea ultima şi cea mai crâncenă redută a totalita
rismului comunist din Europa Centrală şi de Est. Cădea după ce poporul plătise un greu tribut 
de vieţi tinere la Timişoara, Bucureşti şi in alte oraşe ale ţării. Sânge mai avea să curgă şi în 
zilele care au urmat, dar sistemul totalitar fusese abolit pentru totdeauna in după-amiaza 
zilei de 22 decembrie 1989.

Au trecut de atunci cinci ani. Ani de speranţe ^ Incertitudini, de clarificări şi dezi
luzii, dar nici unul lipsit de aşteptarea unui mai bine, pare trebuie si vină.

Cum văd cetăţenii judeţului Hunedoara această scurtă dar densă perioadă din istoria 
acestui sfârşit de mileniu în România? Răspunsul Ia trei întrebări ale ziarului „Cuvântul li
ber** va oferi in cele ce urmează o schiţă de imagine a acestor ani in percepţia a diverse 
categoriide români bunedoreni. Aşadar:

1. Ce a însemnat pentru dv. Revoluţia Română din 1989 ?

2. Cum percepeţi aceasta Ia nivelul întregii ţări?

3. Apreciaţi că se împlinesc sau au şanse de a se împlini speranţele puse in schimbarea 
regimului din România?

turăm din mers. Nu am făcut aşa, dar schimbarea în 
bine este în curs şi numai cine nu vrea să vadă nu 
vede.

☆
☆

*

GHEGRGIIE CHIR VAS A — redactor şef al zia. 
rultii „Matinal'* Petroşani, membru în Consiliul Na
tional al Uniunii Ziariştilor Profesionişti :

1. Consider că. In primul rând, revoluţia din de
cembrie 1989 a însemnat O descătuşare. Spun asta 
pentru că eu, ca ziarist, nu pot disocia viaţa perse» 
nală de cea redacţională. Şi dacă revoluţia română 
i-a adus fiecărui individ posibilitatea de a ieşi social 
sau spiritual din chingile unui regim totalitar, efec
tul descătuşării se face simţit cu atât mai mult, in 
profesia de ziarist. Americanii au un dicton toarte 
potrivit pentru ziariştii din societatea democratică: 
„Scrii ce vezi, dar vezi ce scrii 1“ Şi cred că acum, 
In democraţia noastră, acesta ni se potriveşte şi nouă, 
ziariştilor, care, chiar dacă avem libertate, trebuie în 
primul rând să fim morali. Cel puţin atât cât este 
de morală societatea în care trăim.

2. Pentru ţară cred că revoluţia a fiisemnat, în 
ansamblu, un eveniment, dorit de marea majoritate 
a poporului român. Sau, altfel spus, libertate, frater
nitate ţin prima fază) şi speranţă. La care putem a. 
dăuga mtdtiple posibilităţi de afirmare, tei plan in
fern şi îrt plan extern. România, prin revoluţia din 
decembrie, şi-a deschis calea spre căutarea locului pe 
care-J merită fn Europa şi In lume. Şi este mare 
lucru să poţi să te afirmi neîngrădit, pe propriile-ţi 
picioare, şi eu prdpriile-ţi posibilităţi.

3. Greu. Şi este firesc să fie aşa. După atâţia ani 
de totalitarism, este dificil ca mecanismele sociale, 
economice şi politice să funcţioneze fără sincope. 
Insă chiar dacă acest lucru se face greu, cu suferinţe 
ţS renunţări, important este ea ideea de bază — „ca
lea democratică" să persiste. Şi pot spune că această 
idee persistă şi se înfăptuieşte atăt cât se poate. Li- 
berfaţea şi democraţia se întemeiază în primul rând 
pe respectarea legilor societăţii. Or, tocmai acest lucru 
esenţial hU a fost înţeles în profunzimea lui. Mulţi 
âu înţeles democraţia şi libertatea ca pe 6 posibilitate 
de a face ce vrea fiecare. Şi de aici toate relele pe 
care le vedem. Ie simţim şi ne cam macină viaţa. 
Dar trăim cu speranţa că toate se vor aşeza in matca 
Apr firească, prin efortul fiecăruia dintre noi.

☆

MONA LISSA ZEICONI, analist programator, 28 
ani, Deva:

1. O importanţă mult mai mare acordată fiinţei 
umane şi problemelor sale. ;

2. O mai largă deschidere spre lume din toate 
punctele de- vedere.

3. S-a creat libertatea cuvântului, a exprimării 
opiniilor. S-au deschis graniţele. S-a încercat o formă 
de realizare a protecţiei sociale. Presa, televiziunea au 
devenit, se pare, necenzurate. Nu s-a înfăptuit însă 
Un nivel de trai pe măsura aşteptărilor. O revoluţie 
presupune ridicarea lui, dar acesta a scăzut.

☆

Ing. lOAN GABROVEAN — viceprimarul oraşu
lui Haţeg :

1. O schimbare de destin, de mentalitate şi de 
gândire. Obştea Haţegului m-a ales în funcţia de vice- 
primar pentru care, împreună cu întreaga echipă a 
Primăriei, vrem să facem să le fie mai bine in muncă 
şi în viaţă oamenilor din acest oraş. Eu însumi sunt 
azi un om liber, pot gândi, pot vorbi, pot acţiona aşa 
cum îmi-Setează mie conştiinţa.

2. Pentru ţară — Un note regim, o nouă societate, 
a democraţiei şi libertăţii. Decembrie 1989 a însemnat 
ruperea de sistemul totalitsrist rigid, centralizat, şi 
trecerea la organizare şl conducere modeme, la o 
autentică democraţie, de profunzime şi eficienţă.

3. Lucrurile se mişcă tei bine. Speranţe şi aspi
raţii au fost multe. Din păcate, împliniri state; mai 
puţine. Există probleme, greutăţi, obstacole, le vot» 
învinge pe toate, prin angajament colectiv, prin u_ 
nire, {artei muncă abneganiâ, nu prin ambiţii mărunte 
şi dezbinare. Aşa cred eu câ trebuie să acţionăm eu 
toţi în această ţară, pentru ca să ne fie mâine mai 
bteie.

DRAGOMIK BULGAR, satul Lăpuşnic, comuna 
Dobra:

Pac parte din Partidul Naţional Ţărănesc Creştin 
Democrat, deci sunt In opoziţie, dar nu acesta este 
motivul că sunt complet nemulţumit de starea jalnică 
in care a ajuns ţara în cei cinci ani care au trecut 
din Decembrie 1989, •

1. Conform Legii 18/1991, am primit pământ. Mi 
s-au dat două hectare de teren, dar n-am primit încă 
titlul de proprietate asupra lui. Consiliul local din 
Dobra nu se preocupă de această problemă. Organele 
judeţene, conducerea ţării ar trebui să se străduiască 
mai mult pentru ca pământul să revină cât mai repe
de la ţărani.

2. Speranţele ce le-au avut românii când au scă
pat de comunism nu s-au împlinit fiindcă la condu- 
cereâ ţării s-asi Căţărat foşti nomenclaturişti şi im
postori. Este adevărat că avem mai multă libertate 
să vorbim, să manifestăm, dar altceva nu s-a realizat 
in România. Trăim tot mai greu, în sufletele oame
nilor a murit orice speranţă în viitor, s»a instalat 
lehamitea.

3. Am sperat, ca tot românul, ca după ceea ce 
s-a întâmplat In Decembrie 1989, să trăim mai bine* 
mai demn. Speranţele însă ni s-au prăbuşit. O du
cem tot mai gfeu. In ţară sunt tot mai mulţi şomeri, 
oamenii trăiesc tot mai rău. Aşa că speranţele noas
tre se subţiază mereu, nu mai avem încredere în mai 
bine în România.

ZEVEDE3 ŞTEF, economist — directorul Direc
ţiei judeţene <fe statistică:

1. O mai. mare libertate de gândire şi acţiune 
Ca specialist am putut să-mi folosesc cunoştinţele 
profesionale fără restricţii politice. Pentru domeniul 
statisticii tei general a însemnat un reviriment în 
creşterea responsabilităţii şi profesionalismului. In 
construirea şi difuzarea cifrelor statistice. O totală 
transparenţă în privinţa adevărurilor pe care le re. 
flecţă aceste cifre.

2. Ca o perioadă foarte grea. Orice trecere, orice 
schimbare de regim politic, indiferent de sensul in 
care se produce, aduce costuri sociale mari. Informa
ţiile statistice ne arată insă un început de stabilitate 
şi asigur pe cititorii ziarului că cifrele statistice nu 
au fost şi nu vor fi „"cosmetizate". Cui i-ar folosi ? 
România are un potenţial ridicat pe toate planurile: 
capacităţi de producţie, resurse, iar structura profe
sională a populaţiei este superioară. Cu „mintea de 
pe urmă a românului" ne-am putea redresa mai re
pede decât credem că o putem face.

3. încet — încet, încep să se împlinească. Noi nu 
puteam spera teitr-o schimbare rapidă în bine deoarece 
baza noastră economică a fost cum a fost. S-ar fi 
cerut să o întrebuinţăm cât mai bine şi să o restruc

IOSIF COSTA, vicelider, sindicatul „Siderur- 
gistul" Hunedoara:

1. Ceea ce s-a dorit în decembrie ’89 este departe 
de ceea ce este în prezent, datorită mai multor cauze. 
Reprezentanţii noştri au uitat ce au promis, urmă
rind doar să elaboreze O legislaţie, care practic îi 
apără pe ei şi nicidecum pe cei care i-au ales.

2. Dacă in ’89 cei care au ieşit în stradă au vrut 
şă scape de dictatură, acum nu pot scăpa de grija zi
lei de mâine, care devine» pe zi- ee trece, un coşmar.

3. Posibilităţile materiale sunt tot mai reduse, In 
primul rând datorită celor care ne conduc.

MIHAELA GIURA, asistent medical, Hunedoara:
L Pentru mine revoluţia n-a însemnat mare Iu. 

cru» chiar dacă magazinele sunt pline, posibilităţile 
financiare sunt mai .precare.

2. In oraş, cel puţin la noi la Hunedoara, nu mai 
poţi ieşi mai târziu de ora 22, pentru că riscurile sunt 
evidente. In loc de aprecierea corectă a valorilor, re
voluţia a adus corupţie, toată lumea aşteaptă ciu- 
bucuri, atenţii şl multe altele.

3. Din păcate idealurile exprimate în He au ră. 
mas doar promisiuni, în special pentru tineri* care nu 
sunt priviţi ca un viitor al ţării. Nu de puţine ori in 
producţie ei sunt primii veniţi şi primii plecaţi. E 
drept că meseria se fură, dar nimeni nu-ţi dă nici 
un sprijin. E trist că tei anii de după ’89 s-au alterat, 
inimaginabil, relaţiile dintre oameni. Toată lumea 
este pusă pe rău, pe bârfe, pe câştig, indiferent pe 
ce căi. ,

; .-■- iSg- :î - ' "
*  ☆  ■- V J

MARINEL LARION. subofiţer Deva:

1 . Ce pot spune? La început totul a fost plăcut.
2. Am crezut că noi tinerii vom avea o şansă, 

dar, din păcate, viaţa este extrem de dură. Din ce 
s-a spus te* '89, nu s-a realizat mai nimic, in afară 
de libertatea cuvântului.

3. Poţi să vorbeşti, să spui, să strigi oă totul este 
in zadar.

☆
☆

Prot I0AN SlCOE, consilier şef al Inspectoratu
lui Judeţean pentru Cultură:

1. Posibilitatea ca fiecare individ să se simtă li
ber şi să aleagă redarea demnităţii personale; dispa
riţia suspiciunii, minciunii, demagogiei. Păstrarea a 
eestor mari cuceriri depinde de fiecare dintre noi. 
Mie, personal, revoluţia română mi-a dat posi
bilitatea să fiu ceea ce trebuie să fie un individ e- 
ducat şi instruit la izvorul marilor valori morale şi 
spirituale ale umanităţii.

2. Pentru ţară, reeâştigarea unui loc demn în rân
dul naţiunilor lumii, loc care ni şe cuvine eu priso
sinţă, ca vechime, origine, prezenţă în istorife.

3. Cu toate greutăţile prin care trecem, drumul 
care nu este deloc uşor va oferi posibilitatea- ca Ro
mânia să devină cu adevărat un stat democratic. Aşa 
©®n spunea un ote politic. în Franţa, după Revelu-

' ţfa din 1789, a fost şi restauraţia şi abia după o sută 
de ani au fost înfăptuite toate ideile revoluţiei.. O 
condiţie esenţială este totuşi ca să dăm dovadă, fiecare 
dintre noi, de mai multă seriozitate, aşa cum spunea
Liviu Rebreanu despre rolul Transilvaniei in Româ
nia Mare, după 1 Decembrie 1918. Citez aproximativ: 
„Misiunea Transilvaniei în România Mare este de a 
introduce seriozitatea tipică ardelenilor..."

☆
☆

GHEORGHE BLENDEA, farmacist primar. Deva:
1. Categoric, o schimbare politică radicală, dar nu

ceea ce, to i închipuiam. ,
2. Consider că aceeaşi schimbare; pentru cei mai 

mulţi cu acelaşi efect ca şi pentru mine, pentru unii 
cu efect nebănuit, pentru alţii favorabilă din start.

3. Speranţele de atunci se realizează şi se vor 
realiza în timp, iar acest timp va fi mai lung sau 
mai scurt,în funcţie de aportul oamenilor.

Au consemnat răspunsurile :
ESTERA SlNA, VIORICA ROMAN, 

DUMITRU GBEONEA, ION CIOCLEI,
MINEL BODEA. TRAIAN BONDOR, 

CORNEL POENAR



Aspecte din timpul desfăşurării Festivalului In. 
terjudeţean „Căiuşerul transilvănean" (Foto 1, 2, 3).

RAPSODIE ÎN ALB
(Urmare din pag. I)

cile de tineri care alcătu
iau fiecare ceată dove
desc că satul renaşte şi 
odată cu aceasta se conso
lidează, nicidecum nu se 
pierde o spiritualitate, o 
tradiţie: Iar vitalitatea şi 
talentul tinerilor sunt for
midabile. Obiceiul călu
şeresc se transmiţe din ge
neraţie în generaţie cu tot 
respectul cuvenit. Predarea 
brâului tricolor de vătaf 
de căluşari de la vârstnici 
spre cei tineri şe face după 
un ceremonial ancestral 
în care ceata face jură
mântul suprem în faţa lui 
Dumnezeu Şi a obştii. Căci 
comunitatea saţului este
forţa supremă, dincolo de 
legi şi de oameni, ■ v

Manifestarea de sâmbătă 
şi duminică, • organizată de 
Centrul Judeţean ai Crea
ţiei Populare şi Inspecto
ratul Judeţean pentru 
Cultură Hunedoara, cu
sprijinul Ministerului Cul
turii, consiliilor locale Bo
şorod şi Orăştie, Casei de 
cultură Orăştie, sub egida 
Organizaţiei Internaţionale 
de Folclor. — Secţia na. 
ţkmală Deva —  România, 
a reunit ea niciodată un 
foarte mare număr de
formaţii. Toate s-aU pre.
zentat la înălţime satisfă- 
când orgoliul organizatori
lor, dând strălucire ediţiei 
şi speranţe pentru activita
tea viitoare.

La Boşorod au evoluat 
formaţii din Gânţaga, Vâl
cele Bune, Grid, Codlea 
(Braşov), Bârsa (Arad), 
Grupul Şcolar Tractorul II 
(Braşov), Dâncu Mic, Măr. 
tineşti, Dâncu Mare, Tă- 
măşasa, Armeniş (Caraş-

Severin), Boşorod, Şieu O- 
dorhei (Bistriţă-Nasăud). La

— Orăştie au urcat treptele 
scenei căluşerii din Pri- 
caz, Turdaş, Cucuiş, Câs- 
tău, Romoşel, Romos, Vi
nerea, Săllşte (Alba), Geoa- 
giu, Orăştioara de Sus 
şi formaţiile, din ju
deţele m e n ţ i q n a t e  
mai sus. Ca invitaţi de p- 
noare au fost Căluşerii dini 
Vâlcele (Olt). Spectacolele 
au fost precedate de im
presionante parăzi ale por
tului popular.

Aminteam mai sus că 
toate formaţiile călu^ereşti 
au fost foarte bune, că au 
dovedit mult respect pen
tru costumul popular 
păstrat cU grijă, adevărată 
rapsodie în alb, aflată 
ftitr-un iureş ameţitor. Ne 
permitem să amintim pen
tru evoluţiile lor de ex
cepţie, dând curs, la cald, 
unei imagini, probabil, su
biective pe căluşerii din 
Romoşel, Bârsa (Arad), Să- 
Iişte (Alba), Armeniş (Ca. 
raş-Severin), Boşorod, Ro
mos ş.a. care au evoluat 
în concurs. Juriul, condus 
de maestrul coregraf Theo- 
dor Vasilescu, Artist E- 
merit, a stabilit următoa
rea ordine: OBICEI CA. 
LUŞERESC: Premiul I — 
Romos; Premiul II — nu 
s-a acordat; Premiul III
— Armeniş (Caraş-Severin); 
Menţiune — Grupul Şco
lar Tractorul II (Braşov). 
JOC CĂLUŞERESC: Ma
rele premiu —• Orăştioara 
de Sus; Premiul I —  Bo
şorod; Premiul II — Ro
moşel; Premiul 111 — Să. 
lişte (Alba); Menţiune I
— Geoagiu: Menţiune II
— Şieu Odorhei (Biştriţa- 
Năsâud); Menţiune III —' 
Bârsa (Arad).
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Cu ocazia Sfintelor Săr
bători prilejuite de Naş
terea Domnului şl a Anu
lui Nou,
BANCA „DACIA FELIX“ 

SA.. CLUJ-NAPOCA, 
SUCURSALA DEVA,

î transmite salariaţilor săi, colegilor din cadrul 
! sistemului bancar local, societăţilor economice 

i  de stat şi private, precum şi tuturor clienţilor 
S eu care colaborează, ca şi conducerii adntinis- 
■ trative, judeţene şi locale, sincere urări de 
’ bine, sănătate, prosperitate si un călduros „LA 
| MULŢI ANI!“

Director,
Ec. LUCIA LUGACIU

3LQ.

Cu ocazia SFINTELOR SĂRBĂTORI1, 
DE IARNĂ şi a ANULUI NOU, Adunarea! 
Generală a Acţionarilor, Comitetul Direc-| 
tor şi Sindicatul Liber de la S.C. CHIMICA j 
S.A. ORĂŞTIE urează salariaţilor şi cola-; 
boratorilor multă sănătate, putere de! 
muncă şi un sincer „LA MULŢI ANI !“\

S.C. ALIN TRANS IMPEX S.R.L. BRAD

Cu prilejul SFINTELOR SĂRBĂTORI DE; 
CRĂCIUN şi al ANULUI NOU, conducerea! 
societăţii transmite cu sentimente de profundă; 
stimă şi consideraţie tradiţionalul „LA MULŢI! 
ANI sincere urări de sănătate, belşug şi să- j 
nătate în viaţă, salariaţilor, familiilor acestora.; 
colaboratorilor, furnizorilor, cât si înaltei cli-ţ 
fentele. .

Sărbători fericite 1

ALIN POPA, 
patron

PRIMĂRIA ŞI CONSILIUL LOCAL 
SIMERIA

urează tuturor concetăţenilor sănătate, j 
toate cele bune şî, mai ales, şâ nu ne pier-\ 
dem speranţa !

LA MULŢI ANI !

ROMTELECOM HUNEDOARA

S.C. „AZUR“ S.R.L. DEVA
De SFINTELE SĂRBĂTORI ALE 

CRĂCIUNULUI şi de ANUL NOU — 
1995, adresăm partenenilor de afaceri, 

\ clienţilor, salariaţilor şi familiilor lor fe- 
[ licitări călduroase şi urări de mult noroc, 
| sănătate şi fericire în viaţă. 
j „LA MULŢI ANI

! Cu prilejul SFINTEI SĂRBĂTORI A
} NAŞTERII DOMNULUI şi al ANULUI 
j NOU, domnul DEPUTAT PETRU ŞTEO- 
\ LEA —- PJU.N.R. — adresează tuturor 
 ̂locuitorilor judeţului Hunedoara cele mai 
|  bune urări de sănătate, noroc şi un sincer 
! „LA MULŢI ANI 1“ .

I Cu prilejul sărbătorilor de iarnă —
\ CI UNUL şi ANUL NOU 1995 — adresăm sai*- 
riaţilor ,

S-C, „CONDOR" S A. DEVA
beneficiarilor şi furnizorilor noştri tradiţională 
urare „Sărbători fericite I" şi „Anul nou feri
cit !“, însoţită de dorinţa de mai bine, pentru 
toţi, de fericire şi prosperitate în fiecare fami
lie. .'.Vv

CONSILIUL DE ADMINISTRAT® 
AL SC. „CONDOR** S A. DFVA

j SOCIETATEA COMERCIALA „SEVILA 
ţ PLAZA PROD" S.R.L. BUCUREŞTI — FABRjjţ- 

CA HUNEDOARA.
Urează CRĂCIUN FERICIT şi ANUL NOU 

FERICIT tuturor clienţilor şi salariaţilor sal, 
însoţindu-şi urarea de dorinţa de mai bine in 
anul care vine. Şi în aceste zile societatea noas
tră vă stă la dispoziţie pentru a vă aproviziona 
cu băuturi spirtoase dc bună calitate, la eefe 
mai avantajoase preţuri.

*

s

REGIA AUTONOMĂ MUNICIPALA DE 
GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIV A 

...HUNEDOARA 7  1 [

Urează tuturor- colaboratorilor şi benefi
ciarilor de prestaţii un CRĂCIUN FERICIT şi 

„LA MULŢI ANI !“
CONDUCEREA

Direcţia de telecomunicaţii Hune-',\ 
[\doara îi felicită călduros, cu prilejul CRĂ-\ 

CIUNULUI şi al ANULUI NOU 1995, pe\\
l STIMAŢI CONCETĂŢENI,

SFINTELE SĂRBĂTORI DE CRĂCIUN şi
lucrătorii săi, pe toţi abonaţii şi colabo~\'< \ ANUL NOU ne oferă fericitul prilej de a vă

1 transmite, dvs. şi tuturor colaboratorilor 
CONSILIULUI LOCAL ŞOIMUŞ urări de 
prosperitate şi bunăstare, multă sănătate şi 
fericire, însoţite de strămoşeasca urare „LA 
MULŢI ANI!“

ratorii, le adresează urări de sănătate şi; 
fericire! ;

LA MULŢI ANI, CU BINE Şl LA\ 
TELEFOANE!. \

s

\
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;î STIMAŢI CETĂŢENI AI JUDEŢULUI 
HUNEDOARA,

Apropierea sfintelor sărbători ale Crăciu
nului şi zilele sfârşitului de an îmi oferă pri
lejul deosebit de plăcut de a-mi îndrepta gân
durile spre dumneavoastră, toţi cei ce trăiţi şi 
munciţi în acest judeţ. Acum, când .ne aflăm 
la cumpăna dintre ani, când sărbătorim, cu su
fletele curate după milenara noastră tradiţie 
strămoşească, marele praznic al Naşterii Dom
nului, îngăduiţi-mi să va adresez urările mele 
cele mai sincere de sănătate, bucurii şi viaţă 
plină de împliniri.

Doresc ca Anul Nou 1995 să fie pentru 
toţi locuitorii judeţului Hunedoara un an mai 
bun decât cel pe care îl încheiem, cu zile se
nine şi fericite.

Sunt încredinţat că, alături de toţi cetă
ţenii României, vom găsi împreună resursele 
şi puterea de a depăşi dificultăţile cu care încă? 
ne mai confruntăm.

Fie ca sfintele sărbători ale Crăciunului şi 
Anului Nou- să vă umple sufletele de bucurii 
alături de toti cei dragi, să vă aducă în cămi
nele Dvs. lumina şi bucuria acestor mari săr
bători.

Din tot sufletul, vă adresez tradiţionalul
La mulţi ani !

Prefect,
ing. GEORGEL RAlCAN

Cu prilejul sfintei sărbători a Naşterii 
Domnului şi ANULUI NOU,

S.C. COMAT HUNEDOARA S.A. 
mulţumeşte tuturor salariaţilor săi, clienţi
lor şi furnizorilor pentru colaborarea fruc
tuoasă pe tot parcursul anului ce se în
cheie zilele acestea, urându-le SĂRBĂ
TORI FERICITE, sănătate, bucurii şi pros
peritate lor şi familiilor lor.

„LA MULŢI ANI/“

mclor; 18,30 Film docu
mentar; 19,00 Film se
rial: Trăieşte-ţi visul — 
ep. 2; 19,50 Civica; 19,55 
Clip.viva; 20,00 Raft 
Show; 21,00 Film serial: 
Vegas — ep. 43; 21,50
Clip Viva; 22,00 Chesti
unea zilei ;23,00 Film âr. 
tist ic: Frisonul; 0,30 Vi- 
deotext.

o  V  •  i

JOI, 22. 12. 1991

15,00 Vitteotext: — pre, 
ţurile la Bursa dc Măr. 
furi Timişoara; 17,00 
Observator — Antena 1; 
18,00 Film artistic: Sa- 
brina; 19,50 Worldnei: 
Working woman.

JOI, 22. 12. 1991

9,00 Reluarea emisiunii 
din seara precedentă; 
15,00 Videotext; 18,00 De
sene animate: Peter Pan: 
18,25 Avanpremiera fii.

JOI, 22. 12. 1994

0,00 V.O.A.; 6,00 BBC;
6.30 Maraton . matinal; 
9,00 . Ştiri; 9,10 Muzică;
9.30 One to one (lecţia 
52 r.); 9,45 Morning mu. 
sic-. 13,00 Ştiri; 14,00 
BBC; 14,30 Post meri. 
dian; 16,00 Sport şi mu
zică; 17,00 Ştiri; 17,30 
Muzică; 18,00 BBC; ,19,00 
Rondul de seară — Ilard 
rock cafe; 21,00 BBC;
21.30 Muzică; 22,00 Ştiri; 1 
22,10 Top nostalgic. ţ

V Â N Z A R I -
cumpărari

•  Vând apartament 3 
camere, bl. 36, ap. 30, str. 
Minerului. Tel. 613637.

(0092327)

•  Vând apartament două
camere, etaj 1, tel. 621540, 
615555. (93894)

•  Vând casă, etaj, 4
camere, dependinţe, gră. 
dină, 120 pomi fructiferi, 
suprafaţă 1000 mp, cen
tral Brad, tel. 621249, 
655184. (93889)

•  Vând două televizoare
noi alb-negru Sirius — 
190 000 lei, Sport — 180 000, 
tel. 628748. (93890)

•  Vând mobilă sufra. 
gerie „Păuniţa“, mobilă 
dormitor „Sarmis“, Sime.

.ria, tel. 660052, preţ avan. 
ta jos. (93892)

•  Vând apartament trei-
patru camere deosebite, 
tel. 611949. (93886)

•  Vând congelator „Pri-
vileg“, capacitate 275 1,
masă, şase scaune, canapea, 
fotolii şi blană Astrahan,

. mărimea 42—44, tel. 626022.
(93887)

•  Vând canapea, cuier 
hol, două fotolii, schiuri 
cu clăpari 42, tel. 620095.

(93882)

•  De vânzare două bu.
căţi maşini de tricotat in
dustriale automate cu car. 
telă, productivitate mare, 
preţ 2 000 000 lei/buc. In
formaţii la #61/741718, Sa. 
tu Mare. (93881)

•  Vând sau schimb a.
partament trei camere cu 
garsonieră, spaţiu comercial 
amenajat. Informaţii — 
622102. (93878)

•  Vând ţuică şi maşină
universală de tâmplărie. 
Deva, str. Mărăsesti, nr. 
26. ' ‘ (93879)

•  Cumpăr apartament 4 
camere, zonă- centrală, pre
ferabil cu garaj, tel. 
619232, orele 18—22.

(938G9)

•  Vând armă vânătoare
marca IJ 12, stare bună, 
armă cu glonţ, fabricaţie 
Cugir, calibru 5,6, cazan 
fabricat ţuică 170.200 1 (cu
pru). Deva, tel. 616909, 
după ora 16,30. (93871)

•  Vând cameră video 
VHS Hitachi nouă, preţ 
1 500 000, tel. 626265.

(93854)

•  S.G, „Vivâ“ vinde
instalaţii satelit cu antene 
aluminiu, preţ 465 000 lei. 
Deva, tel. 626265, 611764.

(93309)

•  Vând urgent casă, O- 
răştie, Dacilor, 37. Tel,

- 641#30, preţ negociabil.
(2985}

•  Firma Antrax vinde 
prin magazinul său din 
strada Victoriei, nr. 8 
(lângă Piaţa Obor) cuptor 
cu microunde, televizor 
color, combină muzicală, 
compact disc, casetofoane 
auto, compact disc auto, 
videorecordere. Cele mai 
ieftine preţuri, informaţii 
tel. 724364, după ora 20.

(2591)

•  Firma Antrax vinde

prin magazinul său din 
strada Victoriei, nr. 8 
(lângă Piaţa Obor), case 
electronice de marcat; 
marca Sanyo, omologate, 
preţurile cele mai conve
nabile, iar plata poate fi 
făcută şi în rate. Tel. 
724364, după ora 2®.

(2998)

•  Vând casă satul Mâ.
nerău, preţ convenabil, 
tel. 713734. (2599)

•  Vând Trabant, stare 
funcţionare, tel. 717742.

(2597)

OFERTE 
DE SERVICII

•  S.C. Brutăria Neamţ 
Import Export S.R.L. De
va, cu sediul în str. M. 
Viteazul, nr. 32, angajează 
un instalator şi doi zidari, 
cu vechime în specialitate. 
Informaţii tel. 614647.

(93897)

%
l•  Restaurant „Cas. 

telo“ angajează per
sonal calificat pentru 
ospătar, barman, bu
cătar şi necalificaţi 
pentru „Picolo“, aju
tor bucătar. Relaţii 
tel. 615630. (93909)

PIERDERI
•  Pierdut carnet de şo

mer, pe numele Uriţescu 
Jenica. II declar nul]

(2984)

ÎNCHIRIERI
•  Caut apartament de 

închiriat, tel. 615172.
(93900)

DIVERSE
•  începând cu data de

20. 12. 1994. şi-a reluat 
activitatea A.S] Meva De
va. (93885)

COMEMORĂRI
•  Se împlineşte un an 

de singurătate azi, 22 de
cembrie, de când

LETIŢIA toderaş 
scumpa noastră soţie, na. 
mă şi bunică ne-a părăsit 
Soţul, fiica şi nepoţii o 
vor păstra mereu în su. 
betele lor. (93769)

D E C E S E

•  Familia îndure
rată anunţă • înceta
rea din viaţă a docto
rului
VICTOR POPOVICI

Dumnezeu să-l odih
nească în pace!

(0092328)

•  Regretăm trecerea în 
nefiinţă a prietenului şi 
omului deosebit care a 
fost doctor

• ^VICTOR POPOVICI
Condoleanţe familiei in. 

doliate. Familia Cioclei.

•  Cu adâncă dure
re, familia îndoliată 
anunţă încetarea din 
viaţă, după o lungă 
şi grea suferinţă, a 
celui care a fost 

VESA ALIONTE, 
în vârstă de 85 ani.

înmormântarea va 
avea loc vineri, 23 de- - 
cembrie 1994, ora 13, 
în satul Tătărăşti, co. 
muna Burjuc.

(93913)

S.C. „POLIDAVA** S.A. DEVA 

Vă oferă, în regim en gros,
\

cu promptitudine. Ia preţuri avantajoase 
şi de calitate ireproşabilă, următoarele pro
duse :

•  biscuiţi (într-o gamă sortimentală di
versă) ;

•  Eugenia — Divertis — Crem cu arome 
de banane, ciocolată, portocale, căpşuni;

9  sticksuri;
•  paste făinoase ;
•  tăiţei de casă.
Relaţii şi comenzi — zilnic, Ia sediul socie

tăţii, strada 22 Decembrie, nr. 257> la tele-j 
foanele : 054/620712 şi 621750 ; fax : 621159.

LA S.C. COMAT HUNEDOARA S.A.

• Este în curs de pregătire Adunarea 
Constitutivă a Asociaţiei salariaţilor şi 
membrilor conducerii, în baza Legii nr. 
77/1994.

Scopul Asociaţiei este dobândirea ac
ţiunilor S.O. COMAT Hunedoara S.A., 
care se privatizează, prin metoda negocie
rii directe.

Pot face parte din asociaţie următoa
rele categorii de persoane;

a — salariaţii societăţii COMAT Hu
nedoara S.A. cu contract de muncă înche
iat pe durată nedeterminată, cu program 
de lucru de cel puţin o jumătate de nor
mă;

b — membrii conducerii societăţii;
c — foştii salariaţi ai S.C. COMAT 

Hunedoara S.A., care au lucrat în socie
tate minimum un an şi au încetat rapor- | 
turile de muncă din eauze neimputabi-j 
le lor ;

i
d — pensionarii care au avut ultimul 

loc de muncă la S.C. COMAT Hunedoara 
S.A.

Persoanele interesate sunt invitate să 
depună cererea de aderare la Comitetul 
de Iniţiativă.

Persoana de contact ec. PETRE JI- 
LINSCHI.

Relaţii la tel. 626478 sau la sediul 
S.C. COMAT Hunedoara S.A., din muni
cipiul Deva, str. Depozitelor, nr. 5.

S.C. „ESTEUROCOM“ S.R.L. DEVA
Strada împăratul Traian, bloc 16, 

parter,

n m

ţigări Carpaţi, de Timişoara, la preţul de 
215 lei, inclusiv TVA.
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