
•  Un bărbat complet 
chel, priviitda.se In O. 
glindă, constată mul. 
ţiimit: -

— Am deja 50 (te 
ani şi nici an fir de 
păr alb !...

In târgul de la Debra, dobere noi, mirosind-a cetină, coborâte 
Munţii Apuseni pentru ţă rănii de la câmpie. Foto: PA VEL, LAZ A

marcată ia Biblioteca co
munală Lăpugiu — Oha" 
ba prtntrLun- interesant 
medalion literar ce S-a 
bucurat de o bună pri
mire din partea publicu
lui. A fost organizată, de 
asemenea, o expoziţie de 
carte de către dna biblio
tecar Daniela Popă.' (M.B.)

şi cu produse lactate, S.C, 
Devii - S.A. Deva are or
ganizate, în prezent, 280 
de puncte de colectare a 
laptelui, unde se preia 
producţia oferită'do circa 
11000 de producători a . 
gricoiii • (N.T.)

şov, Biştriţa-Nâsăud, Ca- 
■ raş^Şevopin fdouă forma
ţii), ■ Sibiu, .Hunedoara 
şa.' invitaţi do onoare 
— căluşarii din Olt. 
(M.B.)

se ridică în prezent pro
blema v majoră , a intro, 
ducerii tehnicii’ efe cal
cul şi tiparului. oţset.i 
câre reprezintă o . mare; 
investiţie materială şi] 
de inteligenţă;'' la’ cate;* 
suntem antrenaţi eu toate; 
forţele şi sperăm că 
Intr-un viitor nu preU ] 
îndepărtat vom ajunge! 
împreună. ]

Cu prilejul Zilei tipo-' 
grafilor, sărbătorită as-] 
tăzi, adresăm tuturor tru -1 
ditoi'ilor în . câmpul ilte-i
relor, . seninelor şi imagi-' 
rîilor cele mai calde fe
licitări, urări de viaţă" 
lungă şi fericire, far cu 
prilejul apropiatelor săr
bători ale Crăciunului. şi; 
Anului Nou 1996, le adre
săm tradiţionala urare'

' ©  Festivalul „Cătuşc- 
rui transilvănean’*. Sâm
bătă, ora 17, debutează 
la Căminul cultural din 
Câstău a 3CXVII-a ediţie 
a uneia dinfre ceţe mai 
prestigioase . .manifestări 
artistice hunedorene şi 
naţionale — Festiva) ul- 
concurs interj udeţean 
„Căluşerul transilvă- 
riean“ care continuă du
minică, 17 decembrie a.p., 
ora 10, la Orăştie. Ma
nifestarea, organizată de 
Inspectoratul Judeţean 
pentru Cultură, Centrul 
Judeţean Hunedoara al 
Creaţiei Populare, cu 
sprijinul administraţiilor 
judeţene şi ideale, , re . 
uneşte formaţii din ju
deţele: Alba, Arad, Bra-

© Protocol. Gu ocazia 
prezenţei; în judeţul nos
tru a dlui Stephane Ber- 
dat — delegat european 
pentru relaţiile externe 
ale cantonului şi repu
blicii Jura din Elveţia, 
a fost semnată scrisoa
rea de angajament cu va
loare de protocol, de. par
ticipare a judeţului nos
tru la programul EURO-
d y ssee . (i.c.)

© Titluri ‘dc proprie
tate. îp, săptămâna care 
s-a încheiat, Un număr 
de 403 proprietari de 
pământ, din diferite lo
calităţi ale judeţului Hu
nedoara, au intrat în po
sesia titlurilor de pro
prietate. Cu aceasta nu
mărul total al titlurilor 
înmânate se ridică la 
28 569. (I.G.) v

©  Ajutoare sociale.
La nivelul oraşului Şi-- 
meria s-atr întocmit 386 
de dosare pentru ajutor 
social în sumă de 
23 986 U30 de lei. Ine
xistenţa însă a fonduri
lor creează disfupeţiema- 
liţăţi în plata acestor 
sume In prezent restan
ţele sunt - din luna sep
tembrie. (CB.)

© Puncte de colectare.
în . vederea asigurării 
materiei-prime necesare 
prelucrării şi aprovizio
nării populaţiei cu lapte

, © Medalion literar.
Omagierea a 115 ani de 
la naşterea scriitorului 
Mihail Sadoveanu a fost

FLASH!.La mulţi ani!*'
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se
— In fiecare zi sunteţi 

aţâţ de ocupat dle Racâ? 
Vă întreb pentru# că. am 
observat multă animaţie 
în jurul biroului dumnea
voastră.

— Chiar aşa, nu. Dar 
astăzi avem mai multe 
probleme de rezolvat.

— -Spuneţi-ne şi nouă
■ uita. .
. — Un omor la.. Geoagiu. 
Lucrăm la acest caz, iar 
pentru noi , lucrurile sunt 
aproape , limpezi.

Cu co alte probleme 
anii deosebite- st> confrunta 
Poliţia municipiului Orăş- 
’lie?
i — Mari probleme avem 
cu . circulaţia rutieţă. Vor
besc de la  intrarea în ju> 
#eţ. şi până Ia Slmeria,

Interviu cu di locotenent colonel Cezar Ioan 
liaca, şeful Poliţiei municipiului Orăştie

unde avem noi competenţă. 
Pe acest tronson, ca şi pe 
altele, se lucrează. Cam 
din doi în doi kilometri 
şi pe o parte şi pe cea. 
lalţă a drumului. Ei bine, 
am avut accidente grave, 
cu morţi şi răniţi. Au fost 
şi perioade destul de u- 
râte când, înţr-o săptă
mână, ’s-au înregistrat pa
tru morţi ş i‘ răniţi.
,• — Care au fost sau 
sunt cauzele?

—- Ea spun că, între al
tele, ar fî semnalizarea 
necorespunzătoare a lu

crărilor. Acum . s.au mai 
pus la punct , lucrurile, 
deşi mai sunt deficienţe 
în semnalizare. Mai sunt
însă şi altele: oboseala,
neatenţia conducătorilor 
auto... î.

— Bar pe raza munici
piului, sunt probleme?

— Nu deosebite. Sunt 
cele cu care se .confruntă 
o poliţie într-un teritoriu 
de tranzit, inclusiv în ceea 
ce ’ priveşte. infracţionali- 
tatea. Sunt mulţi hoţi care 
vin, acţionează şi dispar. 
De aici, un volum foarte

mare de muncă pentru 
descoperirea lor şi docu
mentarea activităţii in
fracţionale.

— Aveţi cadre sufi
ciente?

— Raportat la unele po
liţii orăşeneşti, avem mai 
mulţi oameni, dar func
ţionăm ca o astfel de po
liţie, nu ca una munici
pală. Nu avem suficienţi 
oameni. De altfel, nici 
dotarea n u ' este la nive
lul pe care l-am . dori."

— în acest caz gândul ne
poate duce ,1a faptul că 
infractorii îşi- pot face de 
cap ! '

' VALENTIN.1 NEAGU "

(Continuare in pag. a 4-a)

România sub 
umbrela NATO

Recentele reuniuni - de 
Ia Bruxelles ale’ Consi
liului Nordatlantic, şi 
Consiliului de Cooperate 
Nordatlantic (COCONA), 
au avut pe ordinea de zi 
două probleme cruciale 
pentru. Europa contempo
rană:- asigurarea păcii 
în Bosniâ şi extinderea 

. NATO. Referindu.ne la 
cea de a doua problemă, 
care interesează în cel 
mai înalt grad şi Rornâ.

pută într.un mod ' cu
prinzător şi echilibrat, 

' treptat, constant şi trans
parent în funcţie de de
mocratizarea pe mai de
parte a Vieţii politice în 
ţările candidate.; de con
tinuarea pozitivă a re
formelor economice, de 
rezolvarea diferendelor 

. etnice şi teritoriale cu 
vecinii, ca şi de în
zestrarea cu tehnică de 
luptă modernă şi cola.

nia, trebuie să ne oprim 
mai întâi la ’ hotărârile 
luate în acest sens de 
Consiliul Nordatlantic, 
care cuprinde miniştrii 
de externe ai "celor 16 
ţări membre ale NATO. 

’ Astfel, Consiliul Nord
atlantic a aprobat Stu
diul ; privind extinderea 
NATO, — un document 
de însemnătate vitală 

; pentru ţările care aspiră 
la intrarea în această 
organizaţie militară oc
cidentală, ţări al căror 
număr se ridică la II 
până în prezent: Româ
nia, Albania, Bulgaria, 
Cehia, Estonia, Letonia, 
Lituania, Polonia, Slo
vacia şi Ungaria.

Stabilind criteriile şi 
principiile primirii Pe 

, noi membri,;, documentul 
argumentează „de cet“ 
este nevoie de lărgirea 
NATO' şi „eum“ să se 

.facă aceasta. Lărgirea 
; organizaţiei este conce-

borarea cu armatele a- 
tlantice.

•Privind criteriile de 
aderare la NATO se 
stipulează că primirea 
nu şe va face în bloc, j  
ci pe baza unei atente ( 
examinări a fiecărei can_ /  
didaturi în parte. De j 

. asemenea. în document 
se prevede că primii 
Primiţi nu au dreptul să 
se opună intrării celor- l 

, lalţi . solicitanţi, astfel j 
că' din start se anulează • 
orice încercare de ob_ ţ, 
strucţionare a primirii l 
unei ţări sau alteia. M

Se prevede, în acelaşi ! 
timp, că nici o ţară din 
afara NATO nu va avea 
dreptul de veto şi nici 
nu i se va permite să 
se amestece în . deciziile 
luate. Această prevedere 
se referă, desigur,

Gh. I’AVEL
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» Descoperirea tiparului 
\ de către Gutenberg, a 
» Însemnat o adevărată rei 
j volutie în dezvoltarea cui- 
> turii şi civilizaţiei ,om e. 
| nirii. Dacă până atunci 

cunoştinţele ştiinţifice şi 
culturale se răspândeau 
drar prift manuscrisele 
multiplicate în mănăstiri, 
in cancelariile regeşti

s-e datoreşte cniabarăşii 
fructuoase dintre ziarişti
şi tipografi, colaborare 
care se fructifică ş i . Rţ 
realizarea - altor lucrări 
editate de Casa noastră 
de presă şi gţîitură, ti.! 
părite de S.C. „Rolidava** 
S.Ar sau de imprimeria] 
„Gutenbcrg*' S.A. şi Ti—i 
pbgrafia „Astra“ Deva. ;

ori pe dale orală, apaş. 
riţia tiparului a, deter- 
minaţ : răspândirea 'A, rtîa- 

' sivă a noutăţilor, .cart 
devin accesibile tuturor 
cetăţenilor. De la descO-’ 
perirea tiparului până 
la apariţia audiovizualii-, 
lui, întreaga cultură mo
dernă a omenirii a fost 
•tipărită. Mar cei care’ au. 
făurit acest lucru au fost 
tipografii, oameni inteli
genţi d a r . modeşti, dese
ori anonimi, iubitori da 
frumos, care au făcut din • 
munca lor adevărate o- 
perc de artă.

De ani şî ani de zile, 
tiparul ziarului „Cuvân
tai liber** este realizat 
de inimoşii tipografi de  
la S.C.. „Polidava" S.A. 
Deva care, împreună cu 
ziariştii, fac o adevărată 
echipă. , Dacă unele nu
mere de ziâr —- prin 
conţinutul lor, ţinuta 
grafică şi tiparul îngri- 

. jiţ — au fost pe placul 
dumneavoastră, aceasta



t r r & T V ' -r r e e x ’s i r t w ,  • «  < . -

„Cunoi este Dumnezeu"

-■■- "•?*{££ *»■ r '■ **?.

Timp d« două zile, Ja 
sfârşitul săptămânii tre
cute, municipiul Orăştie 
a găzduit ediţia a VI-a a 
Festivalului-concurs , in- 
terjadeţean de muzică sa
cră. „Cu noi este Dumne
zeu". Manifestarea, ca to
tul şi cu totul deosebită, 
inclusiv in plan naţional, 
a fost organizată de . Mi
nisterul Culturii, Inspec
toratul .Judeţean • pentru 
Cultură," Centrul Judeţean 
al Creaţiei Populare Hu
nedoara, Episcopia Orto
doxă Română a ÂradiHui 
şi Hunedoarei, Primăria, 
Casa de cultură şi Paro
hia Ortodoxă hr. 1 Orăş_ 
te, precum şi Despărţă
mântul „Astra** Or ăst ic. 
Ce«a ce s-â întâmplat sfun- 
fcătă şi duminică In Ca
tedrala ortodoxă „Sf. Mi- 
liail şl GavNiP1 din CriŞ- 
tie a evidenţiat cum nu se 
poate mai elocvent ce în
seamnă o idee superbă, 
calitatea actului de cul
tură exprimat prin mu
zica şacră şi ceea ce *n- 
scurnitft ea' îh plan educa
ţional, al liniştii şl Împă
cării sufleteşti, ce efecte 
are acum tn preajma săr
bătorii Crăciunului colinda 
ca element de comuniune 
spirituală. Aid, ideea of- 
ganizărli festivaiului-coft- 
cUrs a fost îmbrăţişată de 
oameni pe măsură, capa- 
:bill să zidească prin in
termediul ctrvăntului şi 
al frazei muzicale. - Iar 
faptul că s-a ajuns la a 
VI-a 'ediţie a manifestării 
spune şi mai mult despre 
dorinţa de împământenire

ă unei noi tradiţii minu
nate intr-un oraş.centru 
de neasemuită cultură ro
mânească. Trebuie men
ţionat făptui incontestabil 
că prin prezenţa în între
cere a unor coruri presti
gioase, nivelul general al 
< oncursului a fost supe
rior tuturor ediţiilor pre
cedente. Şi, fără falsă 
modestie, festivalul tinde 
spre a ajunge de anver
gură naţională, dovadă a 
capacităţii organizatorice a ,

FESTIV'ALlil—CONCDKS

DE

MUZICA sa c r a

factorilor culturali jude
ţeni. Să mai menţionăm 
flă Ia festival au partid 
cipat formaţii din jude
ţele Alba, Arad. Bacău, 
Brăila, Caraş-SeVerin, Cluj, 
Sibiu, Hunedoara f.a.

Juriul, alcătuit din cu
noscute personalităţi ale 
vieţii cultural-artistlce — 
•dl. Traian Miliciolu din 
Ministerul Culturii, pre
şedinte, dna Alice Stă, 
nescu, prim.solist al Tea
trului de Operetă Bucu
reşti, dnii Xacob Bupte, 
consilier la Episcopia A_ 
radului şi Hufiedoarei, prof. 
Ioan Sicoe, consilier şef

1 Ziar editat de
■  g  c a s a  p e  p r s s ă  ş t  m i r u p t A
I *■*:■ v CUVÂNTUL LIB&R" QEV,A f
j  societate pe acţiuni cu capital privat
|  înmatriculată la Rugirirul Comerţului Dovu, cu 
|  nr. J/ţO*iaW 91. Cont: 4072613110 $Mm , DFşfc 
j  Cod fiscal: 2116827

II
i
i
«
iCONSILIUL OH ADMINISTRAŢIE 

|  Dumitru Ghsonea piaţapinte ţredador şef). Tiboriu |  
1 Istrate vicepreşedinte (redactor şet adjunct). Sabin i  
- Cerbu, Mfr*l Badea, Nicolau Târcob. ' |
■  fntreaga răepunrfere pentru conţinutu l I  
|  articolelor o  poarti tutorii aceattM . Adresa |  
|  redacţiei: Deva, 2700,%tr. 1 DecemBn», nr. 35, a 

judeţul Hunedoara. Telefoane 611275, 612157» I 
6 1 1 2 6 8 , 625804. Fax «18061. I

Tiparul executat la S.C. „Potidava" 5. A. Deva* |
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al Inspectoratului Jude
ţean" pentru Cultură, prof. 
Vasile Moiodeţ, directorul 
Centrului Judeţean al
Creaţiei Populare — a a_ 
cordat următoarele premii:

a) Coruri de copii: Pre
miul I — Corul de . copii 
„Eufonia" al Episcopiei
ortodoxe Arad; Premiul 
II ţţ* Grupul coral de co
pii „Maranata" al Şcolii 
Normale „Sabin Drăgoi" 
Deva; Premiul IU — Co
rul de copii „Oana" al 
Şcolii Generale Nr. # O- 
neşti (Bacăul; Premiul spe
cial al Despărţământului 
„Ăstra" Orăştie Corpi 
de copii afgfedii Generale 
Nr. 1 Brad; Premiul spe
cial ai Ziarului „Matinal" 
Petroşani *-* Corii d« co
pii ,;T»mo“ ai Şcolu 'Ge
nerale Marga (Caraş-Se
ve rin); Premiul special 
al Asociaţiei Veteranilor 
Orăştie — Corul d» copii 
„Canon*’ al Şcoli» Gene
rate Marga -(Caraş-Seve- 
rin). .

b) Coruri bărbăteşti: 
Premiul 1 — Corul „A. 
puîlum". al Seminarului 
Teologic Ortodox Alba îu- 
Ua, Corala „Armonia** al 
Casei de .cultură munici
pale Brăila.

c) Coruri mixte: Pre
miul 1 — Corul „Orfeu" 
al Liceului ' de Artă De
va; Premiul II — Corul 
„Armonii tinere” Petro
şani; Premiul III — Co- 
rili „Arihdnîă" Oneşti 
(Bacău), Corul Bisericii 
ortodoxe Agnita (Sibiu) ; 
Premii speciale — Corul 
Catedralei ortodoxe „Sf. 
Nicolae” Deva, Corul .Ca
tedralei ortodoxe Mediaş. 
Coriii Bisericii -ŞŞ«u. 
rae“ Haţeg; MenţiunhGo* 
n ft’' Cuedraţel -i' 
Gonii Bisericii

rat de prezenţa In .-afară 
de concuis a corului Pa

jii de Teologie din 
Cluj-Napoca, care a făcut 

de a v«nî de da 
Arad pe un drum infer
nal unde a  susţinut o se
ri* te  concerte te  Filar
monica din localitate, spre 
a cinsti festivalul ea foşti 
laureaţi. I b . Încheiere, fe
licitări organizatorilor pen
tru tenacitatea că care au 
dus, la bun sfârşit o mani
festare naţională te  an
vergură!

MINEL BODEA

In • condiţiile gestionării 
unui buget de austeritate, 
pe fondul unei crize şi 
•sărăcii accentuate, n© dăm 
cu toţii seama că guver
narea ţării este destul dţ 
dificilă. Cu toate acestea, 
în Caria Albă a actualului 
Guvern se regăseşte, cu 
un capitol distinct, şi pro
blema protecţiei sociale cu 
componentele sale speci
fice, respectiv protecţia 
şomerilor, a veniturilor 
salariate, asigurările so
ciale şi pensiile,' asistenţa 
socială şi protecţia muncii. 
Cum est© Şi firesc, !n 
fundamentarea măsurilor 
te  protecţie socială s-a 
urmărit —l după cum se 
arată în cartă — asigura
rea unor echilibre între 
nevoi şi resurse, între 
măsurile de reformă şi 
sistemele existente. Intre 
protecţie şj autoprotectife 
Intre nevoile actualei ge
neraţii şi cele ale gene
raţiilor viitoare.

Referitor la protecţia 
şomerilor s-au adoptat o 
serie te  legi şi acte nor
mative vizând, între altele, 
introducerea unui ajutor 
te  Integrare profesională

gntiu .tinerii absrtvenţi 
şcoli* majorarea cuan

tumului alocaţiei de' «&***• 
jin la 60 la sută din sa
lariul de bază minim brut 
pe ţară. acordarea asfcten- 
ţei medicale gratuite şl 
membrilor t e  familie a- 
flaţi in întreţinerea şome
rilor, combaterea muncii 
„la negrul, pensionarea 
anticipată, care oferă po
sibilitatea înscrierii ' la

/. vfLileratebri*
#. -îr S.f Mc. Enstratic, I 

jjte te te teş ' ■■ &*&**&, * 
Mardarie şi Lucia; I

•  Onomastică: Ores_ !
tie; |

■ o 181*. A fost repri- J 
I mată manifestaţia myn- î
■ citărilor tipografi din I 
I Piaţa Teatrului .Naţio. |

Bal din Bticureşlj; ■
•  A- murit, tn 19*3,*

I tetete NlCHlTA STA- >
t e  iwaţf I

•  Soârele răsare la J
• ora 7,43 şi apune la |
I 13,30; - «
* •  Au trecut 346 t e l  
|  Zile din. an; au rămas,

numai 19. ' J'

1

I

pepsie cu până la 5 
anii inaintte împlinirii 
vârstei prevăzute de lege 
pentru pensionarea la ce
rere.

In ceea ce priveşte pro
tecţia veniturilor Ălariate,;* 
«~a «vut in vedere ca o 
parte din. creşterea Dreţu- 
rilor de consum să fie 
acoperite prin indexări (în 
numeroase sitimţii Insă 
resimţindu-se un pronun
ţat efect de scădere a 
puterii de cumpărare s*,

. implicit, a nivelului de 
trai —, n a )  iâr periodic, 
s-a modificat salariul de 
bază minimţ, totodată o- 
perându-se şi unele mo_ 
dt&cări ate ImpoZitiJlul, 
salariul de bază minim 
brut pe ţară fiind scutit 
t e  impozit. Din păcate insă 
întârzie înfăptuirea pro
misiunii de a aşeza pe 
baze reale sistemul de sa
larizare pe sectoare ale 
economiei naţionale, evo
luţia preţurilor devansând 
cu mult nivelul Salariilor, 
ceea ce tace să apară ten
siuni, jpresiuni şi convulsii 
sottete pentru .rezMvarea' 
discordanţelor ce - apar în 
această privinţă.

Multe şi complexe pro
bleme există (tenâ la o 
soluţionare unitară şi Via
bilă, acum lipsind acest 
Cadru legislativ, teşi se 
spune că este un proiect 
«e Întârzie să fie dezbătut 
tn Parlament) în privinţa 
asigurărilor sociale' şi a 
pensiilor. Ca urmare, a. 
sistăm ia o înrăutăţire a 
raportului , dintre pensia 
medie de asigurare de stat 
şi salariul mediu net pe 
ţarii, aceasta reprezentând 
mai puţin de 43 la sută, 
promisiunile fiind că în 
Viitor se Va aduce corecţia 
necesară la 68 la sută.

fn strategia Guvernului 
■*,- se arată în cartă —

un loc de seamă îl ocupă 
politica de susţinere ma
terială a familiilor lipsite- 
de venituri sau cu veni-, 
turi mici. Potrivit Legii j 
nr. 67/1995 privind ajuto-. 
rul social, se-,estimează că j 
yor fi astfel sprijinitei 
peste 500 mii de familii,; 
beneficiind de ajutor mai' 
mult de 2,2 milioane peî- 
soane. Semnând Cartea So- r 
ciaiă Europeană, instru
ment juridic fundamental1, 
ăl Consiliului Europei, 
România şi-a manifestat 
disponibilitatea să adere 
şi la alte instrumente in
ternaţionale ce acoperă 
sfera drepturilor sociale 
Şi economice.

Programul de guvernare 
aţatâ, de asemeheâ, că 
s-âii înjreprins b sezie ţte 
acţiuni vizând domeniul 
condiţiilor t e  muwă şi 
al protecţiei muncii. Din 
păcate însă, proieetul U- 
nei legi, în acest sens, care 
a fost Ittaintet #arlamiW- 
tplui încă din luna iunie 
a anului 199®, nd ţ U  gă
sit locul în dezbateri şi l 
aprobare, ca şl un alt pro
iect de lege referittv la , 
stabilirea ante sistem te  
asigurări de risc profesio- j 
nai. ‘ '

Din ceie prezentate se 
poate forma o imagine a-
supra Ipreocupărilor gţfci 
vemanţilor referitoare la i 
protecţia socială însă, sub 
această „umbrelă”, vedenii 
că sunt cam multe găuri; 
neacoperite, cetăţeanul de! 
rând simţipdu-se, in rea-j 
litate, tot mai singur şi i 
neajutorat. Poate, dacă I 
intenţiile exprimate pu-i 
blic se vor înfăptui, atunci | 
vom asista la o altă faţă 
a lucrurilor, protecţia so. . 
ciaiă devenind eu adăVă-1 
rat o realitate palpabilă. •.

NîCOLAE TlRCOB

AVIZĂRI
Joi 7 decembrie 1995 a avut loc ultima şedinţă 

t e  lucru pe acest an a Comisiei judeţene de urbanism.
Au fost analizate şi avizate documentaţii de ur

banism pentru;
Complex sportiv, recuperare, comercial şi de tu

rism la Ilia; Complex agrozootehnic şi prestări ser
vicii la Sălaşu de Sus; Complex muzeal la Deva; 
Parcelare locuinţe în zona Poieniţa Brad, pentru 
strămutarea unei -gospodării afectate de barajul de 
ia Mlhăiledi; Prăvălie sătească la Hărău şi Biserica 
ortodoxă ia Sîiipeteu, comuna Slntămăria Grlea. 
y  De la începutul finului până în prezent s.au a- 
.nalizat 90 documentaţii emiţându-şe avize favorabile 
pentru 83. (I.C.)
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*A0 Ştiri •  Jteinări; 
9,05 Sprlngfield Story 
(s); 10,05 Serial •  Santa
Barbara ; 11,M Frumos şi 
bogat ţs); UJO Divor
ţuri fs>; 12.09 Preţul e 
fierbinte (esR 12.30 Due- 
lid familiilor (show);
13.00 Magazinul amiezii; 
13,30 Fetele de n r  (siţ. 
cam.); 14,00 Pasiunea el 
e crima (s.p.); 15.00 Bar. 
bej Scbafer taikshow;
16.00 ikma- Christen talk-
show; Hfia Hans Meiser 
taikshow; .18,00 Jeopardy! 
(cs); 18J10 Intre noi (s..
Germania, 1995); 20,10
Exploziv « Magazin; 20,40 
Vremuri bune ~  şi ■*> 
rele (s); 21,15 Banditul 
ca mâna uşoară (thriliw).

■*■ **—* Wiiil I * •** v l i

7,00 Ştiri; 9,45 Sliow- 
ul Iui M. Castana? (r); 
12 J0 Forum (show); H fi9 
Ştir!; 14^5 Cotidiene
(show); 14,40 Beautiful 
(s); 15,15 Robinsooii (s);
15.45 Casa Casfe'gna 
(show); 17,00 Desene a- 
nimate; 19,00 O.K.. pre-. 
ţuj e corect ţes); 20,00 
Boala norocului (cs): 
21.00 Ştiri 21,25 Circulă 
zvonul (teosri; 21.40 Film;
23.45 Ştiri? 0,15 Show.ul 
lui Maurizio Costanzo;
2.30 Cotidiene (show/r):
2.45 Cîrculă zvonăl: 
< show/r); 3,00 Sevista 
presei; 3g* Cm cin (s);
4.30 Frontierele spiritu- : 
lui (em. religioasă); 5,30 
Target fangA&

" r r

6fi0 Germania ari di
mineaţă; 10,00 Camion 
(s.p.); 11,00 Insula fan-
teztHor (s); 12,00 Comi

sarul Rex (s.p./r; 13,00 Love 
Boat (sF. 14*9 Trappcr 
John MD (s); 1500 Star
Trek (s. SF); 16J00 Mac 
G iver (s); 17,00 Totul
sau nimic (csk 18^0  
XXO <cş);, 11UH) Ştiri 
regionale; 19,00 AşaJ 
viaţa î (s); 19^0 Ştiri »
Meteo •  Sporit ; 20,00
Roata norocului (cs); 21,00 
Roata norocului (cs); 
21,80 Scarlett (f.a. SUA 
•94, p. Bl); 23J» Picket 
Fenccs (s.p.); 0,90 Die 
Uabraid Scfamidt Show; 
1,00 Dus Dracului (La. 
Australia 1986, p. II), 
2,45 Ster Trek «sfcfe

p»^..,.-g4«i.tmij. -Ai.....'si

E n b c T
6,30 Ştiri NBC. cu Tom 

Brpkaw ; IM  Ştiri şi re- 
poriaje ÎTN; 7,38 Hoţii
ri riteceri (te); 8.00 Ari 
— informaţii t e r i ;  MJS 
Super Shep; 11,00 Boală 
banilor »  Europa: 15,30 
yitimclc zvonuri bursie
re; ttfiO Roata banilor •  
SUA; 19A0 Ştiri şl re
portate ITN; 19.30 DestL. 
naţii de vacante; 20,00 
Bicicleta (do); 20-30 Show, 
Setino Soott; 21M Date- 
Ilne. International; 22.30
Ştiri d  reportaje ITN;
23,00 Show.ui acrii cu 
3ay De*»o; 0 .»  Gol*. An- 
dersaa 1 Consulting; 1,90 
Buletin burrier; 1-30 Şti
rile nopţii cu T- Brritaw; 
2fio Real Personal (tate. 
ilau ).

7,00 Fentei inimoase 
(serial); 7,30 Teledimu 
neaţa (magazin); 9,05 
Jurnal canadian; 9,35 
Bite şi prietenii săi (s); 
10,15 Magcllan (mag); 
IMS l *  revedere (div.); 
1L15 Fa. Si. ta , a eân. 
ta (div.); 1145 Trimis
special (r); 13^5 Moda 
fn Canada (r); 13.45 Jur*’ 
nai F3; 14,05 Luminile- 
<r); 14,30 Căsătoria OJr); 
ICfiO Descoperirea (mag.); 
i&fid Femri inimoase (r); 
17J5 Magazin culinar; 
17,30 Bibi şi prietenii săi 
(div.ţ; 18,45 Campionul 
(r);; 18,15 Ştudio Gabriel 
(cs); 19,30 Jurnal; 20,00 
Luminile Parisului: 20,30, - A. ...ClTCţlABt

T) i'w .i‘1 I li tiîLfi,W. ■ Uliii iHaOw'nreiis....

7.00 Ştiri; 7,45 Unomn. 
ttina (magazin); IO .35 
Film ; 12.10 Dimineaţa
verde (mag.); 13,25 Ştiri; 
13.35 Doamna In galben 
($); 14,30 Ştiri: 15A0
Sala de Jocuri fes); 16.45 
Solletico (mag. copiilor); 
16 50 Desene animate; 
18.30 Zorro (S); ILfiO 
Azi în Pariament; 19.10 
Seară italiană (magazin); 
19.50 Luna Park (cs); 
214» Ştiri •  Sport; 21.40 
Film; 0,10 După „bip" 
lăsaţi mesajul (show); 
14» Ştiri, zodiac, meteo; 

1,30 Magic şi negru (mag.); 
24» In şoaptă (var.); 2.15 
Film; 3,55 Atâta plăcere 
(var.); 4,50 Doc Music 
Club. 5,30 Universitatea
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CADE Si IN Dl?!
Spre deosebire de alţă ani, când p ri-f 

tha jumătate a lu i decembrie a fost, d e j
sinonimă eu o perioâdă mai pu-1 

ţin friguroasă decât începutul lunii, n o i  
iembria, ih acest an, frig a fosţ in p rî-J  
mele două săptămâni din luna trecuţâl 
şi Ce să mai spunem de crivăţul ce a*  
pus stăpânire pe jumătate din , te rito -| 
riul ţării noastre in luna decembrie. i  

Şi chtar in aceste condiţii vitrege —* 
cu terenuri bognă de îngheţ, în unele! 
locuri cu zăpadă şi ger năprasnic. In !  
faţa unor tribune cu câţiva spectatorii 
zgribuliţi, pătrunşi de frig, fotbalul a s  
continuat I Azi, insă, se trage cortina şi f  
asupra campionatului Diviziei Naţiona-i 
le, după un adevărat maraton fotbalistic* 
In care unele dintre formaţii (Farul ş i l  
Ceahlăul, participante In vară în Cupa" 
Interioto), âu cedat în ultimele etape, |  
ajungând din prima jumătate a clasa » 
montului — Farul era pe locul 3 — p e |  
la mijloc 1 |

După meciul cU Gloria Bistriţa, an tre-I 
norul Universităţii Craiova, Clrţu, de-» 
clara ? ^Fe asemenea terenuri, eu şi ju-1 
câtorii mei ne deprofesionalizăm.' In a - « 
ceste condiţii improprii, fotbalul e © | 
aberaţie, un non-sens.„ Conducătorii d ea  
cluburi nu trebuiau să accepte prelun- I  
glrea sezonului*. I

Azi, se încheie calvarul (dacă Zăpada ” 
na face hai figuri). Pe 9 stadioane. sunţ; 1 
prevăzute să se desfăşoare partidele e- ■  
tapei a 21-a din D.N. Reamintim pro- |  
gram ul: Poli Timişoara — Inter Sibiu; a 
Oţehil Galaţi — Ceahlăul P.N.; Poli Iaşi I

SAMBATA, ultim ul  act  p e  sc e n a  fotbalistica

„16-tmile Cupei României"
In urmă cu câteva zile, la se. 

diul federaţiei a avut loc trage
rea la sorţi a 16-lroilor „Cupei 
României* la fotbal. S-ar putea 
ca până* sâmbătă să se mai îm
bunătăţească vremea, să se bu
cure şi sj^ctatpri! de ultimele în
tâlniri fotbaîiftice ale acestui an:. 
Gloria Corneişti (Divizia Bj <**>■ 
Gloria Bistriţa (Div. Naţ); Dună* 

'rea Călăraşi (A) — F.G. Naţio
nal (D.N_>; Sportul M. Vâsldi (8j 

FjC. Argeş (D.N.); Foresta Făl
ticeni (Ai — Rapid (D.N.); Armă
tura Zalău (B> — Univ. Craiova 
(D.N.): CSM Reşiţa (A) — Dina- 
n »  (D:N-i; Gaz Metan Mediaş' 
IA) —- Ceahlăul. 0.N .); Petrolul 
Boldeşti (B) — Steaua (D.N.); CFH 
Timişoara (A) — Sportul Stod. 
(D.N.); Danubiana Buc. (B) —

PolLTimişoara (D.N.); Petrolul 
Stoing (B) — A.S. Bacău (D.N.); 
Tractorul Bv (A) —, Inter Sibiu 
(D.N.); Petrolul Drăgâşani (BJ — 
Oţelul Galaţi (D.N.); A.S.A. Tg, 
Mureş (A) — Poli laşi (D.N.); 
F.C. BrâşOv (D.N.) — Farul Con
stanta (D.N.); Petrolul Plăteşti 
(D.N.) — „U‘ CKij-Napoca (D.N.).

Parcurgând acest program ne 
dăm seamă că noi, Kunedorehiî, 
ce avem 2 formaţii In Divizia A 
şi 6 (!) ta  Djvizia B, nu avem 
«iei o eeppă calificată ta aceas
tă fază a Cupei României. Tre
când peste aceasta amărăciune, - 
trebuie sâ recunoaştem că sunt 
câteva partide extrem de inte
resante ta  această competiţie, cu 
rezultate imprevizibile. Să aştep
tam până sâmbăta, deşi ieri a 
început d ta  nou ninsoarea. (S.C.)

in  Cam pio n atul  m ondial  de— .„..-t. ---- -—  — — .—

h a n d b a l  fem inin

acum* 
rom âneele victorioase!

Cluj; A.S. Bacău —* Sportul; Pe- |-* ,.U"
trolul - Farul; F ^ . Naţional —» Steaua; 
Unlv. Craiova — F.C. Argeş; Dinam* — I  
Ga, Bistriţa; Rapid — F.C. Braşov, îna- * 
mtca acestor atractiva partide (fiecare I  
având importanţa să), iată pare sunt gol- I  
geterii: Vlădoiu —*• 16 goluri, Butoiu şi |  
Dună câte 12 goluri, Adrian Iile, 16 * 
goluri.

Tot azi se dispută şi meciurile restaa- I
^ din etapa intermediară, de miercurea I  

:ută, din Divizia B. i

ISABIN CERBU

ASEARĂ, TRAGEREA LA 
SORŢI A GRUPELOR 

PRELIMINARII LA C.M. *98

Aseară, când ziarul nostru se 
afla la tipar. Ia „Carrousel du 
Louvre" din paris, â avut loc 
tragerea la sorţi a grupelor pre
liminării pentru ' Campionatul 
Mondial de fotbal din 1998, ce 
se vor desfăşura în  Franţa. După 
cum s-a anunţat, -comitetul de 
organizare a C.M. ’98 a stabilit7 
ca Intre ce* 9 capi de serie să 
fie şi România, alături de Ger
mania, Spania, Norvegia, Italia, 
Rtisia, Danemarca, Glanda şi Su
edia. Amănuntele cuvenite în 
mărul nostru de mâine.

DISPUTA STEAUA — 
RAPID PENTRU HRŢÂU

Dl George Copoş, sponsorul 
Rapidului a reacţionat., rapid la

*10.:■ mmmmm • « « * * § • •  •  »  mmm-mmmm mm mmm-mmm mmm m

D ivizia» seria I
ResfcKateie Mapei t .Mureşul Tapliţa — Petro

lul Moineşti 1—0; Rafinăria Dărmăneşti — Letea 
Bacău 1—#; Chimică Târhâveni — Melana Sâvi. 
neşti 6—1; Romgal Romanu — Sp. Municipal Vaslui 
4—1; FC Si. Gfteorghe — Minerul V. bornei 3—1; 
Petrolul Brăila — Zimbrul Şiret 3—1; CFR Paşcani 
— Petrolul Berea 2—0; Acord Focşani -Ş- Minerul 
Comăneşti 3—6; CFR laşi — Unirea Focşani 1—5; 
Harghita Odorhei — Vraneart Adjud 2—0.

C t A  S A M  E N T U l
t. Petrolul Moineşti
2. Petrolul Brăila:
3. Chimica Târnă veni
4. Acord Focşapi
£*. Melana Săvineşti
6. Minerul Comâneşti
7. Unirea ’95 Focşani
8. Petrolul Berea
9. FC Sf. Gheorghe

16, Rafinăria Dărmăneşti
11. Zimbrul Sireţ
12. Letea Bacău 
13..CSnR paşcani
14. Mureşul Topliţa
15. Harghita Odorhei 
.IC Vtaneart Adjttd '
17. Minerul V. Doritei 
l t . CFR Iaşi ,
19. Sta. Municipal Vaslui
20. Romgal Romanu

2 3 40—12 44
% 4 40—18 43
3 S 56—22 36

19 11 0 8 28—23 33
19 10 2 7 33—20 33

7 21—20 32
8 29—29 31
5 31—24 30
7 33-7-26 28
8 25—33 27
9 24—17 26

8L > : ;SN-£5 26
18 8 1 16 39—34 25
19 8 1 10 26—25 25
19 8 1 1 1  27—31 25
19 7 1,11 17-41 .22
19 6 3 10 ?8—30 Şti
19 6 I 12 . w —33 19
19 5 3 I I 17^-43 18
19 3 « ic « * i^ r7 ' »-

T:j * -î

19 14 
19 14 
19 11

19 10 
19 10 
19 9 
19 8 
10 8 
19 8 2 
19 8

- ’• ' :: ■;

*
Divizia B seria aii-a

Rezultatele etapei: Danubiana Bucureşti
■Petrolul Roata de Jos 3--0; Juventus Bucureşti
FC Chimica Buc. 0—1; Cimentul Fieni — Petrolis-
tul Boldeşti 2—0; Acvila Giurgiu — Aversa Buc.
3 -1 ; Astra Ploieşti — Coftstr. Feroviar Buc 4--0,
Conpref Constanţa — Petrolul Teleajen 3—2; Fia-

i, căra Moreni ■— Callatis Mangalia 2—0; Faur Bu-
eureşti — Gloria Cerneşti 6—2; Cimentul Medgi-
dfa — Midi» Năvodari 2 -̂-2; iŞeetromagnetica a stat.

C L A S A M E N T U  L
1. Danubiana Bucureşti 18 14 1 3 49--22 43
2. Gloria Corneşti 17 ÎL; 3 3 30--16 36
3. Faur Bucureşti 18 8 5 5 28--17 29
4. Midi* Năvodari 17 8 5 4 29—21 29
5. Cimentul Fieni 17 9 1 7 31--23 28
6. Flacăra Moreni 18 8 3 7 24--20 27
7. Aversa Bucureşti 18 7 5 6 23--19 26
8. Acvila Giurgiu 17 8 2 7 29--25 26

■ 7 9. Chimia Bucureşti 18 8 2 8 15--1.4 ■26
10. Callatis Mangalia 17 8 1 8 21--20 25
11. Cimentul Medgidia 18 7 3 8 21--29 24
12. SN Constanţa 17 7 2 8 21--20 23
13. JuventUs Bucureşti 17 7 1 9 17--31 22
14 Petrolul Teleajen 18 6 3 9 23—25 21
15. Petrolul R. de Jos 17 6 2 9 15--27 20
16. Petrolistul Boldeşti : - 18 6 1 l i  22--28 19
17. Astra ■ Ploieşti 17 6 0 11 22--32 18
IS.'Con'str. Ferov. Buo. 18 6 612  14--34' 18

1 ;■

19, Electromagnetica 17 5 2 10 22--33 17

După ce în primul m ed  
al reprezentativei femi
nine de handbal a C.M. 
din Austria', din grupa B, 

) in campania formaţiei 
t Slovaciei a câştigat cu 
I 27—22 il6—%), 'apoi' me- 
1 ciiil cu Cehia, câştigat de 
\ fetele noastre cu 25—18, 
i după care a urmai „piatra 
! de încercare“ — partida 
J cu Danemarca, vicccam, 
|  pioană mondială şi cam- 
i pioana Europei. Român- 
’ cele au hipţat extraordi- 
J nar şi au învins cu 29—27 
\ (16—I4i. A fast o partid 
l dă viu disputată, dane- 
|  Z/ele opunând a dârză re

zistenţă, dură, însă ale 
noastre le-au depăşit fiind 
superickre tehnic şl tac. 
tic. '

Duminică, în întâlnirea. 
Roniânia ■— Canada, nu 
s-au pus probleme deo
sebite, ; româncele reali
zând o nouă victorie, fa 
.scor, 43—19! Şt acum se 
vorbeşte numai de bine}, 
de formaţia noastră î Dar, 
mal este un drum lung 
până kt finală. Vom- ju
ca IU „optimi". A&fcâxi 
reprezentantele ‘hohstre 
au întâlnit puterriica^fff- 
medie a Japoniei:’i >

tentativa echipei militare — Stea
ua, ea din vară Tîrtău să treacă 
la Steaua, care se pare că a 
„tratat" cii U.T.A. pentru fostul 
ei jucător. Numai câ Tîrţău din 
vară este un jucător liber, Insă 
după cum afirmă dl Copos, bă
iatul a şi semnat penţru, Răpid 
pentru 2 ani! Ce o fi, unde va 
juca, om 'mai vedea.

RETRAGEREA
ARBITRULUI

CRÂCIUNESCU

Cunoscutul nostru arbitru, Ion 
Crăciunescu a arbitrat săptămâ
na -trecută meciul de adio, în Da
nemarca, tatre Aalborg t  F.C. 
Porto (2—2), din Liga Campio
nilor. înaintea acestei partide, 
Observatorul UEFA, la rs  Âke 
Bjorck, i-a înmânat lui CrăciU- 
nescu Insigna, de aur a F.I.FA. 
Ia retragerea sa din activitatea 
internaţională.

Divizia A seria 1
Rezultatele ulthnei etape a turului Tractorul

Bv. — Gloria Buzău 1—0; Cetatea Tg.N Otelul
Târgavişte 1—3; Rocar — Dunărea Călăraşi 0—0;
Steaua Mizil — Poiana Câmpina 1-- i ; Dacia Pi- i
teşii - -  IEELIF Caracal'O- 0; Dacia Brăila —- Por- 1
tul C-ţa 7—6; Eteetroptnere — FC Oneşti 1—0;
Metalul Plopeni — Metrom Bv. 1--6 ; Dunărea Ga-
laţi — ARO C-iung 3—0.

CLASAMENTUL TURULUI

1. Dacia Un Brăila' 17 11 2 4 29—ţ 2^ 35
2. Oţelul Târgoviste 17 1Q 4 3 43- 14 ' 34
3. Gloria Buzău - 17 8 4 5 25—22 28 .
4. ESeCţroputere 16 8 3 5 26—16 27
5. Metrom 17 8 3 6 18—L4 27
6. FC Oneşti 17 8 3 6 19—17 27
7. Dacia Piteşti 17. 8 2 7 23- 22 26 .
8. Tractorul 17 8 2 7 20- 20 26 ;
9. Rocă# 16 7 3 6 17—21 24

10. Dunărea Galaţi 17 6 2 9 14—16 20
11. Metalul Plopeni 17 5 5 7 13—19 29
12. ARO Câmpulung 16 5 5 6 13—21 *6
13. Steaua Mizil 16 6 2 8 14—26 20
14. Poiana Câmpina . v 16 5 4 7 17—20 19
m  fc IEELIF 16 4 5 7 22—25 17
16. Dunărea Călăraşi 16 6 2 9 15—21 17
17. Cetatea Tg. Neamţ 16 5 2 9 18—25 . *7
18. Portul Constanţă 17 4 3 10 23—38 15

Divizia B . seria a IV-a

: Rezultatele etapei: CFR Cluj — Laminorul Za-
lău 4--0; Phoenix Baia Mare — West Petrom Pe-
cică 7—0; Vulturii Lugoj — Minerul Baia Bocşa
1—4; Metalul Bocşa — In i. Sârmei C. Turzii 0 - m
Motorul Arad — Furnirul Deta 0--1; Armătura; Za-
lău •—- Olimpia Salonta 6—0; Mineral Anina
UM Timişoara 3—1; Metalurgistul Cugir — Tele-
com Arad 1—0; Minerul Cavnic Sticla Turda
2—1. - ■*..■

C L A S A M E N  T U  L
1. CFR Cluj 18 13 2 3 54—W 41
2. Ind. S. C, Turzii 18 12 3 3 40—21 39
3. Minerul Anina 18 11 5 2 42—16 m
4. UM Timişoara 18 9 5 4 42—14 32
5. Phoenix Baia Mare 18 16 2 6 43-20 32
6. Furnirul Deta 18 9 5 4 35—13 32
7. Telecom Arad 18 9 2 7 33—19 29
8. Minerul B. Borsa 18 9 2 7 29—27 29
9. Minerul Ştej: ...... 18. 9 1 8 .36 28

10. Armătura Zalău 18 8 3 -7 29—21 27
11. Motorul Arad 18 8 1 9 27—33 25
12. Metaiurg. CUgir 18 7 3 8 20—33 24 .
13. W. P. Peeiea 18 7 2 9 33—43 23
14 Sticla Turda :7 8  6 4 8 31—29 22
15. Metalul Bocşa 18 6 2 10 25—26 26
16. Minerul Cavnic 18 5 4 9 13—30 19
17. Laminorul Zalău 18 5 1 12 11- 55 16
18. Olimpia Salcnta 18 2 3 13 13—57 9- -
19. Vulturii Lugoj 18 1 0 17 .8—74 3 r
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. — Nu, nici pe departe
aşa cevp. Norocul nostru 
este că avem oameni în
ţelegători;- îşi dau seama 
de grţutăţile prin- care 
trece ţara în prezent, că 
bani sunt puţini. Zic a- 
ceasta pentru . că practic 
totul se învârte în jurul 
banilor, inclusiv numărul 
poliţiştilor şi dotarea lor. 
Poate aduce a laudă, dar 
nu este cazul. Oamenii 
noştri îşi fac treaba în 
orice condiţii. De mul-te 
ori abuzăm .de timpul lor 
liber, deşi nu prea există 
aşa ceva. Lucrăm şi sâm
băta ş i  duminica. Dar, 
asta-i situaţia, în poliţie 
nu- s®. poate lucra altfel.

— Alt domeniu impor, 
tant al activităţii poliţiei 
de la Orăştie car® este ?

— Toate sunt importante 
pentru că, adunate la un 
loc, dau imaginea poliţiei 
şi ă poliţistului vizavi de 
cetăţeni, faţă de carş a- 
vem obligaţia să-i ocro
tim, să le apărăm intere
sele...

— Totuşi.
— Da, probleme avem 

pe liniă poliţiei criminale. 
Sunt foarte multe cazuri 
de spargeri, de furturi. -

— Ar fi ceva specific 
la Orăştie. în acest do
meniu?

— Pâwwea mea este că 
da. AvMM aici două co
munităţi de ţigani. Unii 
s_au integrat, şi-au cum
părat case, dar ne creează 
încă probleme. Au fost 
expulza# din Germania, 
acum şi-au cam terminat 
banii şi încep să ne facă 
probleme:

— Ble Raca, se poate 
vorbi la Orăştie de «rima 
organizată?

— Nd. Am avut ; ceva 
probleme pe această linie, 
în sensul că nişte tineri 
au încercat să se organi
zeze în bande care să o- 
fere protecţie anumitor 
societăţi; dar i-am destră
mat din vreme. NU, cate
goric nu avem probleme, 
în  oraş se poate ieşi la : 
orice oră din zi şi noap
te, fără nici un risc.

. ■ ,•— Nu este rău. In alte 
localităţi sunt rezerve în 
această direcţie.

— l.a noi, v-am spus, 
nu sunt. Am făcut mUlte 
acţiuni. Ani terminat şi cu 
Scandalurile'care erau irţ- 
tr-âdevăr o problemă. A- 
păruseră nişte bânde de 
falşi’ justiţiari jgare făceau 
legea pe cont propriu. în 
esenţâj actualmente mu
nicipiul este liniştit.

— în majoritatea covâr
şitoare a cazurilor, infrâc- 
ţionaliţatea’ a crescut mult 
şi este în creştere. La dum
neavoastră care este situa
ţia ?

— Fenomenul este vala
bil şi la Orăştie. Cu o sin
gură excepţie. A scăzut 
numărul infracţiunilor co
mise prin violenţă. Este 
firesc să crească fenome
nul de infracţiune, pentru 
că s-au înmulţit metode
le de comitere a infrac
ţiunilor ,s-a schimbat le
gislaţia care are anumite 
goluri, iar infractorii spe
culează asemenea lipsuri 
de legislaţie. '

— Care sunt „speculaţii
le" cele mai frecvente?

-— în special cele de co
rupţie: şi economice. .
- — Unde. în ce spaţiu 
au sporit infracţiunile de
spre care vorbiţi ?

— La nivelul funcţiona
rilor ' publici. ,Am avat şi 
cazuri ale gardienilor pii-

■ blici.
— Infracţionalitatea e- 

conomică undş se produ
ce?
’ — Frecvent la agenţii e- 
conomici. Mă refer la ce
le de bancrută. La modă 

. este şi un fenomen păgu
bos pentru Stat, evaziunea 
fiscală.

— în ce gen de proprie, 
ta te se simte mai mult a- 
cest lucru?

— La proprietatea . pri
vată. Dar acest lucru nu 
este valabil numai la noi. 
Am fost de exemplu in 
Belgia, iar colegii de aco
lo mi.au spus că treaba

este valabilă şi la ei. Toa
tă lumea încearcă să pă
călească statul. i

— Da, dar legislaţia?'
— Acolo este mult m ai. 

dură Cine este prins, es

te nenorocit pentru toată 
t viaţa. La _noi, legislaţia, eş. 

te  mai moale, mai ’ întor
tocheată.

— Se , vorbeşte tot mai 
‘des’ despre delincvenţa ju
venilă ca un fenomen în . 
continuă creştere, care ar 
trebui să dea de gândit si

: pentru stoparea căruia se 
face foarte puţin. Dum
neavoastră ce credeţi?

— Ca peste tot, şi Ia O. 
răştie, acest fenomen este 
in creştere. De fapt,- este 
un fenomen general. Un 
filozof spunea că bătrânii 
sunt cuminţi pentru câ
nii mai pot" face lucruri 
rele. Daca ar fi să ne luăm 
după aceasta, mie mi se 
pare normal ca tinerii- să 
comită cele mai multe in
fracţiunii Adevărul este în
să că trebuie căutate cau
zele,, nu în teorie, ci in 
realitatea eeonomico-socia- 
lă actuală. Să n'e gândim 
ce greu este astăzi să-ţi: 
întejneiezi o familie, s-o 
iei de la început. Şi surit 
mulţi tineri per care, efec- . 
tiv, farriilia nu-i poate a- 
juta. Sunt, desigur, mulţi 
tineri care, datorită com
portamentului, mediului şi 
concepţiei de viaţă, nu se 
integrează ; în societate. 
Toată lumea îi refuză, îi

'd ă  fdeo parte. Dar ei tre
buie ia  trăiască;nu?

— Bine dar lipsurile nu
sunt un argument pentru 
a fura, a da in cap la ci
neva... ., ;

— Nu, categoric. Aici 
este vorba de lipsa de e- 
dueaţie, inclusiv 'educaţia 
muncii- Sunt ia fel de 
mul# tineri săraci şi a-

, măcâţi care se zdrobesc 
şi-şi caută un loc de mun
că. -

— Fiindcă a ti adus vor
ba de educaţie, cine ar 
trebui să facă mai mult? 
în  general se arată cu de
getul către familie, şcoa
lă, către alte instituţii, in
clusiv către poliţie.

—  Sunt multe păreri. 
Inairite d e -1989 se venea 
la poliţie cu orice proble
mă, Se găseau soluţii pen
tru că aşa era regimul. 
Acum este o altă societa
te, cu o altă legislaţie, ca
re trebuie aplicată. Măsu
rile care trebuie luate sunt

altele. Or, unii oameni nu
. înţeleg acest lucru. Cert 
este că se făcea mai mult 
în prevenire. *

— Care este problema
care vă •■nemulţumeşte cel 
mai mult? ^ ’

, , — Din ce punct de ve
dere?

- Profesional.
— Nu am nemulţumiri. 

Avem un colectiv ide po
liţişti foarte bun la Orăş
tie. Am reuşit întotdeauna 
să ţinem drapelul sus. Bi, 
neînţeles eu eforturi mari. 
De altfel, eu cred că da
că îi înţelegi pe oameni, 
te apleci asupra necazuri
lor şi greutăţilor lor, îi 
ajuţi, atunci ei dau tot 
ce-i mai bun în ei.

— Există păreri potrivit 
cărora poliţistul nu are 
necazuri, nu are „ proble
me ,el se află undeva în- 
tr-o sferă de care 'greu te

■ poţi apropia.-Aşa o fi?
— Se vehiculează astfel 

de;; păreri. Sunt false în
să. Vreau - să vă spun, că . 
şi poliţistul are necazuri. 
Şi de foarte multe ori, 
mări necazuri. Să vă dau 
un exemplu. Uri poliţist 
nu-şi poate angaja nevas
ta oriunde^ şi oricum. pfei- 
tru că nu’ este ' primită. 
Exisţâ reticenţa „astă, în', 
general, la societăţile co
merciale. Sunt apoi mari 
probleme cu locuinţele, cu 
alte şi alte laturi ale vie
ţii de zî cu zi» Necazurde 
vieţii nu ocolesc poliţiştii. 
Asta-i sigur.

— Care este principala 
calitate a poliţiştilor de 
la Orăştie?

— Sudura care există în
tre noi, care ne leagă in 
muncă şi viaţă.

— Ce ar mai trebui să 
spunem despre poliţiştii din 
Orăştie? .

— Multe ar mai putea 
fi spuse, dar eu cred că-i 
suficient pentru astăzi.

— Totuşi, eu vă mai în
treb ceva. Aveţi secrete?

— Orice poliţie are. Sunt 
chestiuni de organizare, de 
mod de acţiune. Fiecare 
poliţie are treburi de in
timitate pe care nu le 
spune. Există un specific. 
de gândire care se reflec
tă în felul de a acţiona.

Ce primim?
Fără îndoială, comerţul 

este şi va fi încă pentru 
multă vreme un segment 
important unde fărădelegile 
sau greşelile sunt latele aca
să, etichetând negativ 6 
profesie respectată din 
vreiriuri îndepărtate. Fe
nomenul nu mai surprinde 
prin dimensiune sau acui
tate, iar afluenţa unui nu
măr semnificativ de trâ- 
vestiţi peste noapte în a- 
le comerţului dau o ima
gine deseori sumbră a a. 
cestei meserii. ‘

Goana ' după bani, ne
ştiinţa sau sfidarea bunu
lui simt nu mai au limi
te, lăsând în urmă orice, 
mai puţin fărâme de eti
că profesională.

Şi pentru că întrebările 
din titlu nu le-am pus la 
întâmplare, Vă s.upunăm, 
spre'analiză, un caz re
cent din Orăştie, pe care 
alături de dl Ilie Aliones- 
cu şi Adrian Bexa, de la 
Biroul de combaterea cri. 
minalităţii economico-fi- 
nanciare Orăştie, l-am i- 
dentificat. ~

28 noiembrie 1995, o zi 
absolut liniştită ce nu a- 
nunţa nimic relevant in
tr-un municipiu unde tim
pul se rostogoleşte, de ce
le fnai multe ori, monoton. 
Pe strada Mureşului, la 
nr. 10, la parterul blocu
lui, funcţionează - uri bar 
al S.C. Comimpex Electro 
— Service SRL Orăştie, lo
cal ce oferă trecătorului 
băuturi alcoolice, cafea, su
curi şi numeroase alte pro
duse. .

La ora 13, barul era 
aproape gol. La una din
tre mese .un beţiv, spre 
vârsta a treia, îşi făcea 
siesta de prânz adulme- ‘ 
când, din “când în când, 
aerul interior al încăperii. 
La bar, un client- solicită 
vânzătoarei de serviciu -f- 
Major Margareta Marii, 
două pahare cu băutură. 
100 de vodcă şi 100 rom 
Mystic pentru care clien
tul oferă o bancnotă de

500o de lei. Vânzătoarea 
îi toarnă în pahare bău
tura solicitată şi îi, înmâ
nează restul. Aparent, lu
crurile păreau fireşti în
că... ,

La reverificarca atât a 
giâriiajuîui cât şi a res
tului înmânat clientului, 
matematica nu s-a mai 
dovedit a fi o ştiinţă e- 
x'acţâ. Deşi cumpărătorul 
a plătit lOo ml de rom 
(390 lei/100 ml) în pahar, 
existau, în realitate, doar 
89 ml, iar la vodka „ge
nerozitatea" bafmanei a 
fost mai accentuată. In 
loc de 1#0 ml, în pahar e- 
rau doar 85 de ml. Stu
poare insă şi la număra
rea restuluff • Clientul pri
meşte 4100 de lei rest, în 
loc de 4290 de lei, cu 190 
de lei mai puţin la care 
se adaugă şi banii „luaţi 
din buzunar" fără a oferi 
ceva în schimb — 43,92 de 
lei la rom şi 48 de lei 
la vodka. în total 90,90 de 
lei contravaloarea minusu
lui de la măsură — la 
care; se mai adaugă: 190 
de lei înşelăciune Ia rest 
Pe 'ansamblul comenzii, 
clientul a fost păgubit cu 
280,90 de lei !

Solicitând câteva expli
caţii bartnanei de servi
ciu la cele întâmplate, Ma
jor Margareta Maria a 
motivat că ia rest s*a gră- . 
bit, iar la gramaj nu ş-4» 
văzut prea bine din cau- ; 
za benzii, scoci cu care era 
bandajat paharul de gra
dat de la bar.

Ne oprim aici cU. rela
tarea întâmplării din 28 
noiembrie Ap. de la ba
ng, din *lr. Mureşului nr.

pe dv să 
judeca# casa pe ne este 
dat,, w t  dn «ţine ori, în 
coanei, .fa fiecare .pas.;'::.;,*;.;

tar eât dpapre actualita
tea întrebărilor cât plă
tim?, « t i  primim?, cre
dem că uri rimai necesită 
alte argtwbente.

CORNEL POENAR ,

I
• 0. â

Va da socoteală
Recent, a fost arestat preventiv Cristian-Marian 

Niculescu din Brad, fără ocupaţie, cu condamnări la 
activ. Acesta, prin escaladarea gardului locuinţei lui 
B.I. din Brad, a sustras bunuri materiale de o mare 
valoare. Deşi ştia. că o asemenea faptă va fi pedep
sită, că poliţia locală prin metode specifice îl va 
identifica uşor, acesta şi-a încercat „norocul" care 
l-a condus din nou în arestul poliţiei. Acum aşteaptă 
şă vadă ce-i „ dă legea, căci este recidivist. (Al.J.)
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— Stimate domnule ju
decător Nicolae Warde- 
gger, pentjru cine nu vă 
cunoaşte (dar cine nu vă 
cunoaşte?) • voi ■ preciza că- 
stmteţi printre magistraţii 
„cărunţi" din judeţul nos
tru. Haideţi să spunem ci
titorilor de când... judecaţi 
oameni ? ’ .

— Cam abruptă Şi ta. 
ioaşă întrebare. De când 
judec oameni? De când 
mă ştiu pe’Tume. Nu nu
mai de când am fost uns 
„judecător". Arii' fost -— 
dar vă rog să verificaţi 
spusele melc — un copil 
docil, ascultător, cinstit de 
mic. Legea, articolele ei, , 
aliniatele, sublinierile te 
trimit- la... „se încadrează 
de la... la...‘t  Dar judeca
ta mea unde-i? Să vă spun 
că înainte de a păşi pe

i i

treptele Palatului Justiţiei 
din Deva’am fost pălmaş 
la o fabrică de ţiglă şi că
rămidă, mi-âm făcut şcoa
la, numai eu ştiu -cum, 
am trecut pe la Arhivele 
Statului, dar niciodată 
nu am ştiut, nu am ac- 
ceptat, nu am dat cu bâ
ta, cu vorba urâtă, nechib
zuită îri contra unui co- : 
leg... Omenia cerne în via
ţă -

— Stimate dle judecător,

coborâm spre o oarecare 
nostalgie sau mi se pare 
mic? .. ... > .

— Pe care dintre noi 
nu ne- năpădeşte firul nos
talgiei? O- dovadă de ne. 

tăgăduit sunt şi .firele [de 
păr ninse. Dar o spun cu 
toată tăria şi răspunderea! 
în mintea noastră, a ma
gistraţilor, nu se poate po
toli o luptă veşnică de 
idei pentru o cât mai bu
nă desluşire şi stabilire a

dreptăţii şi adevărului. 
Când e vorba de liberta
tea omului, a semenului 
nostru, repet, a adevăru
lui, nici o osteneală riu-i 
destui de stropită cu su
doarea celor mai îndelungi 
căutări şi iar căutări. Toa
te numaj pentru afirmarea 
şi triumful literei de le
ge.

— Dacă bine înţeleg eu, 
dle judecător, când vă

■  ■ ■

pronunţaţi Intr-o cauză, 
stabiliţi un verdict, sub. 
scrieţi la o hotărâre, chib
zuiţi mult, îndelung? .;

— Altfel nu este cu pu
tinţă. Eu când spun o vor
bă în balanţa dreptăţii ea 
trebuie să aibă greutatea 
sfinţeniei, eu nu pot pu. 

ne capul pe o pernă al
bă, imaculată,, dacă nu am 
convingerea, conştiinţa că 
— îa te* cosa ce depinde 
de a ă a ş  — a«i făcut să

triumfe adevărul, drepta
tea. -

— Să însemne aceste, 
haideţi să le zicem, dezi-» 
derate şi sfaturi pentru 
mai tinerii colegi magis-

- traţi ?
— Fără falsă modestie, 

dar după aproape 40 de 
ani de magistratură, chiar 
dacă nu am pretenţia că 
dau sfaturi, dar o oareca
re experienţă s-a adunat. 
Ge fac eu o : spun şi bu
nilor mei colegi mai ti
neri: Lucrul bine judecat 
teiste adevăr. A stabili a- 
devărul cu orice preţ şi 
cu orice osteneală este, 
trebuie să fie, ţelul su
prem al fiecărui bun ma
gistrat din toate timpuri, 
le-.

A consemnat-
G. IGNAT
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La Teatrul m uzical ş i de comedie V est Thalia

Cele patru acte ale co
mediei s-au scurs crescen
do, suplinind prin energe
tismul şi şarmul interpre
ţilor absenţa mai multor 
personaje, actorii susţinând 
un veritabil recital. Me
morate in toată amploarea 
lor, replicile au stârnit şi

Foto: PA VEL LAZA

In ziua de 4 decembrie 
a.c., Teatrul muzical şi de 
comedie VEST THALIA 
din Hunedoara a prezentat 
unui public cate nu "mai 
văzuse o piesă de teatru 
de aproape doi ani pre
miera absolută „FEMEIA 
ŞI DRACU", de. Lav Silis.

Protagoniştii, CAMELIA 
NADCO (Atlantida)'şi VA
LENTIN BOGDAN (Rober- 
to) au avut capacitatea re
marcabilă de a face trava
liul extrem' de dificil al 
unui text inteligent, ma
siv, impregnat de aforis
tică şi livresc* Comedia a 
fost intr-adevăr' „de lux", 
cum subtitrează autorul, 
care, în anagrama nume
lui, este acelaşi cu... 
rul. Aşadar o premieră grea

şi, dincolo- de unele temeri, 
foarte reuşită. Spaţiul fiind 
restrâns ne vom rezuma 
la doar câteva aşţiecte' a- 
preciative: un enorm e- 
fort, bine dozat, de a co-, 
lora (nu improviza!) tex
tul, dus cu bine la capăt 
de o actriţă de mare far
mec, Camelia Nadco şi de 
un actor explozjv, extrem 
de energic, Valentin Bog
dan, ■ •

: ale co- 
crescen- 
energe- 

nterpre- 
multor

aplauze la scenă deschisă, 
dovadă că publicul, înde
lung frustrat de teaţru, a 
intuit şi apreciat exact 
şarjele valorice.

O scenografie inspirată 
(Nicoleta Onofrei), conjuga
tă cu elementele comple
mentare : lumini — croma
tică — sonorizare, judicios 
înscenate, au făcut din pre
mieră un succes. Este de 

Aşteptat ca la reluare spec
tacolul să aibă şi mai mulţi 
spectatori, deoarece piesa 
este prima ,d intr-un şir de 
noutăţi actoriale şi scenice 

, -integrate în  stagiunea per
manentă a tânărului tea- 

, tru profesionist.

EUGEN EVU

i * •

Căluserii din Boşorod.

i •

ităţii de origine 
a

Călători curioşi prin zo
nele locuite de români au 
sesizat în ■ vreme carac
terul latin al poporului 
nostru — rămăşiţă a m ă-. 
reţului imperiu roman de 
odinioară — dar şi uni- 
tătea geografică desăvâr
şită a pământului lor. Cer 
le mai multe dintre re
prezentările cartografice a- 
le vremii vor face deseori 
menţiunea acestui fapt fie 
direct, fie sub' forma u. 
nor hărţi comune celor trei 
provincii. Cum secolul al 
XVII-lea face pregătirea 
receptării ideii europene, 
componenta românească 
devine un factor, esenţial 
de măre sensibilitate. 
s După geograful Philipp 

Culver (1580—1623), ger
man născut la Gdansk, cu
noscător a aproape tutu
ror limbilor europene, a- 
ceste idei' sunt bine sur
prinse în lucrările sale. în 
„Germania antiqua", Ley-" 
da, 1616, vorbeşte despre 
romanitatea .românilor din 
Dacia, iar în „Introductie 
in Universum geographi. 
am..." plasează chiar ~ o 
hartă a vechii Dacii cu ■ 
.multe informaţii contempo
rane lui. Cum cele mai 
multe dintre lucrările geo
grafice şi istorice ale vre
mii se difuzau doar în 
limba latină, marcarea u- 
nor rămăşiţe romanice în 
mareea noilor veniţi con

ferea un aer de reală no
bleţe lucrărilor de specia
litate ale vremii. Hărţile şi 
atlasele. geografului olan
dez Wiliem Bl'âcuw (1571 
—1638) şt ale fiului ' său 
Johan, reunite în „Thea- 
trum urbium", în mai mul_ 
te ediţii, au avut o func
ţie de prim ordin în fi. 
xarea acesţor idei. Publi
când hărţi individuale ale 
provinciilor româneşti, ei 
au făcut numeroase con
semnări istorice-şi geogra
fice confirmând continui- • 
tatea românilor în zonă. 
Geograful francez Nicolas 
Samson (1627—1667), de
numit în acel timp pă- , 
rinte al geografiei france- 
ze, savant şi consilier*
ştiinţific al lui Ludovic al , 
XVIII.lea al Franţei, a 
trăit înţr-o epocă de ma
re expansiune a turcilor; 
spre Europa Centrală. în 
această perioadă* interesul 
pentru autohtonii de ori-: 
gine romană era de im. 
portanţă politică deosebi
tă. Fakna lui Nicolas Săm- 
şpn în epocă se daţorea- • 
ză exdctitaţii .informaţiilor 
oferite, dar şi respectului 
dovedit faţă de trecutul 

. european. ' : \ '
In ampla galerie a că

lătorilor şi geografilor eu
ropeni importanţi pentru 
români, la loc de cinste 
se află Antonio Maria del 
Ghiaro, florentin, activând

ca secretar al lui Constan
tin Brâncoveanu. Nu-j cu
noaştem <Jata naşterii, dar 
la 1718, când publica lu
crarea „Istoria delle mo
derne revoluzioni della 
Valachia..,“, era în viaţă. 
EI vede cum se manifestă 
în intimitatea curţii lui 
Brâncoveanu . ideea conti
nuităţii românilor din ce
le trei proyincii şi aduce 
date extrem de importante 
asupra românilor de peste 
tot. Idei asemănătoare vom 
găsi şi la italianul Luigi 
Ferdinando Mârsigli (1658 
•—1790) şi la austriacul 
Friedrich Schwartz, trăitor 

' în epocă, ambii.cu funcţii 
de cartografi oficiali ăi 
curţii de la Viena. Respec
tul realităţilor de la fa
ţa locului transpare în 
lucrările lor cartografice 
cU o sumedenie d e ‘deta. 
iii care azi se mai conser
vă parţial." Dar pentru 
perioada anunţată cel câţi
va călători geografi pre
gătesc în faţa Europei in
telectuale terenul- pentru’ 

•'acceptarea ideii existentei 
unui teritoriu unitar lo
cuit de o populaţie uni
tară, de origine romanică: 
încet ,dar sigur, conştiin
ţa europeană se sensibili
zează pentru a se pronun
ţa ireversibil în 1859 şl 
continua în 1918.'

Prof. ION FRAŢILA

Taraful Casei de cultură Brad şi-solista vocală Mariana Deac.

I Foto: PAVEL LAZA

re s i sim bol
Din calendarul aleşilor 

ierarhi ai Ortodoxiei Ro
mâneşti, ca şi din calen
darul sufletului nostru, nu 
poate lipsi Prea Sfântul 
Părinte Emilian Birdaş. 
Născut pe meleagurile de 
basm ale Maramureşului 
voievodal, în legendara 
Ţâra Lăpuşului,' în triirifi- 
cul sat Rohia, renăscut din 
nou la Sf. Mănăstire Ana, 
unde s-a desăvârşit spiri
tual ierarhul ide mai târ
ziu a îmbinat virtuţile n e a 
mului său cu aleasa creş
tere şi trăire 'sufletească 
în jurul unor încercaţi Pă
rinţi spirituali. A frecven
tat şcoli de înaltă cultu
ră teologică desăvârşindu- ■
se. , ' ’ -

Soseşte la Alba-lulia, în 
vechea Mitropolie a  Băl- 
gradului, rectitorită de Mi- 
hai Viteazul, unde întrea
ga sa viaţă şi-o dedică a- 
cestui loc de formare a 
poporului român. In a- 
nul 1975 reface scaunul 
Vlădicesc, distrus de cei 
fără de simţire româneas.; 
că în anul iVOO .după a- 
proape 275 de ani — Episcpr 
pia Ortodoxă Română de 
Alba Iulia, vatră de spi
ritualitate românească din 
Transilvania, cetatea glo
riei Iui Mihai Viteazul şi 
locul de martiraj al nea
mului românesc. Datorită 
neobositului Episcop ’ E- 
milian Birdaş, cu binecu
vântarea Sa, cu sprijinul 
moral şi financiar, dar” şi 
prin vrednicia preoţilor şi - 
dragostea tuturor creştini
lor,- au fost ridicate 72 
de biserici şi pictate peste - 
180 de lăcaşuri. A con
servat-străvechea vatră de

spiritualitate românească 
mănăstirea Râmeţi de ca
re se leagă numele Epis
copului Ghelasie 1377 
prima atestare a unui E. 
piscopat ortodox românesc 
în Transilvania. Pe lân
gă activitatea economico- 
gospodărească şi financia
ră a avut în cadrul Epis
copiei Bălgradului o re
marcabilă activitate căr
turărească editând cărţi- de 
spflet Ca: îndreptarul Or
todox, îndrumător Pasto
ral, „Alba Iulia, oraş bi
milenar", •• „Biserici de 
lemn", reeditarea primului, 
abecedar românesc cu. con
ţinut creştinesc „BUCOAV
NA", tipărit la Bălgrad 
îrt 1699, dar şi monumen. 
talul „Noul Testament de 
lâ Bălgrad — 1648“ în e- 
diţie critică în 1988.

Pentru munca neobosită 
depusă” la această lucrare 
ca semn de preţuire şi de 
recunoaştere a  întregii ac
tivităţi culturale, în anul 
1992 primeşte premiul 
„Bogdan Petriceicu Haş- 
deu" din partea . Acade. 
miei Române şi tot în a- 
celaşi an este ales in u- 
nanimitate membru de o. 
noare al prestigiosului for 
al culturii româneşti — A- 
cademia Română. După a- 

proape 28 de ani de rodnică 
slujire in fruntea Episco
piei v Albei Iulii, leagănul 
luptei şi desăvârşirii -uni
tăţii naţionâfe, datorită 
răutăţilor oamenilor â fost 
silit să plece.

în perioada 1990,—1994 
la propunerea I.P.S. Mitro
polit NICOLAE al Bana
tului şi P.S. Episcop Ti- 
motei al Aradului şi Hu

nedoarei, a fost chemat E- 
piscop Vicar la Arad, un
de a depUs o aleasă mun
că pe tărâm cultural şi 
pastoral. La 14 august 
1994,', la propunerea P.F. 
Părinte Patriarh Teoctist, 
este chemat la conducerea 
Episcopiei Caransebeşului, 
uride continuă munca de 
apostol al near&ulUi ro
mânesc. Reface reşedinţa 
episcopală, pune piatra de 
temelie a Catedralei Epis
copale. Datorită Prea Sfin
ţiei Sale şi-au ; reînceput 
apariţia „FoâiâVDiecezână". 
şi „Calendarul Românului" 
— vechi publicaţii bănă
ţene. Am putea spune 
despre neobositul ierarh, 
Emilian Birdaş e ă 'a  fost 
şi este ierarhul' dăruit de 
Dumnezeu bisericii şi nea- 
mului roţnânesc în mo
mentele . de cumpănă ide 
existenţei sale.

Călătorul care. -Străbate 
vatra transilvană a celor 
trei- judeţe .din componen
ţa Episcopiei — Alba, Mu
reş şi Harghita —r chiar 
dacă nimicniţia aamenifor 
vă tăcea, vor- grăi lespe
zile de altar, pietrele de 
ctitorie- a nenumăratelor 
biserici, care au fost- bi
necuvântate de Prea Sfin
ţia Sa în bună înţelegere 
cu vrednici • preoţi şi cre
dincioşi. A conceput rolul 
nou al bisericii in socie
tatea liberă românească^ 
dar întru toate arătându-se 
pe sine '„pildă de fapte 
bune“ şi cu cei cu care 
a lucrat zi de zi le-a' dă
ruit dragostea' şi. răbdarea 
unui adevărat ierarh.'

Pr, Dr. I.O. RUDEANU

- Ansamblul folcloric „Pădureanca* al Casei de cultură Hunedoara.

Foto : PAVEL LAZA
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Gesturi nobito j
Cum $puneâ <dra Carmen Călin, directoarea- Ca-, |  - 

sei de Copii din Deva, numeroşi sponsori au spriji. « 
nit instituţia în aprovizionarea pentru ,arnă şi pre- I 
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Revenindu-se la un foar
te vechi obicei, în fie
care zi de Sfântu Nico
las are loc la Dobra un 

• mare târg de animale şi 
de bunuri generala Cel 
de animale se ţine in 
marginea satului, celălalt 
lângă podul din centrul 
iui, de o parte şi de cea
laltă parte a şoselei na
ţionale ce străbate co- 
muna. Am fost — o e* 
chipâ a ziarului nostru 

' — tn zi de Sfântu Ni- 
colae ' 1995 în respectiva 
aşezare şi am văzut du- 
cându-se Spre Do tea 
mulţi oameni cu vaci de 
funie, cu căruţe pline de 
lăzi cu purcei sau cu râ- 
tnători dodoloţi precum - 
pepenii olteneşti. Veneau 
din satele din jur şi din 
comunele Învecinate să 
vândă ceea ce le prisosea 
in gospodărie. Am fost — 
evident ca Simpli privi
tori — prin târgul de 
la Dobra. In cei de ani- 
«îale sd ofereau spre vân
zare foarte mulţi porci 

. graşi.- într-o căruţă doi 
«marele alb" lungi şi eu 
«tiuită osânză. O femeie 
«stea lângă căruţă.

— • Cât ‘cereţi pe cel 
mai mare î, am întrebat.

— şapte sute de mii. 
f ie r .. l-ata vândut deja.

•« P e  n i  mic? 
i a ^  Ciltld sute. V;;.; .

O oaje se vindea ca 
10*000 lei. Ioan Budă 
din Lăpugiu de Jos avea 
de vânzare doi soldam 

'■pe- care cerea pentru fte* 
este  250000. încă n as  
vând usc până în apropiei 
rea amiezii, dar spera s-o 

'fcpâ
Oameni «u iţi ta târgul 

UAde se- vindeau de toa
te. Inclusiv mititei, pâi
ne şi muştar. N-am între
bat de preţ, dar am bă- 
gat dş seamă că nu se 
pireâ înghesuia lumea să 
cumpere. Se vindeau o 
mulţime de lucruri scK- 
picioese. Multe aduse de 
la mari depărtări — dar 
nici la acestea nu se prea 
îngrămădeau oamenii. In 
mijlocul târgului o roa
tă de gurâ-cascâ. Iar lrt 
mijlocul acesteia un ti
nerel cam nebărbierit 
trântea pe o scândură 
trei bucăţi rotunde de 
cauciuc, dintre care una 
avea pe faţa ascunsă un 
timbru. Atj ghicit, era 
cu „alba-neagra". în vre
me ce trântea pe scându- 
râ „bulinele" de cauciuc, 
limba nu-i stătea o cli
pă învârtindu-se precum 
o moriscă :

— Vino neamule, care 
vrei să te îmbogăţeşti ta 
câteva minut®. Asta câş
tigă, asta nu câştigă...

Am apropiat reportofo
nul de- gura insului, A- 
cesta a privit obiectul, 
după care ne-a zis-

— Poţi să mă Înregis
trezi, domnule, că şi te
leviziunea m-a filmat şi 
m-a dat pe post.* Vino, 
neamule, să te îmbogă
ţeşti. “ ■

Cei din jurul lui nu , 
se prea înghesuiau. Ta
xa minimă era de cinci 
mii, dar se primea şi du
blul şi triplul acesteia. 
Cine întorcea bila cu tim
brul, primea . d u b l u l  
sumei. Dar, p r e ţ  
da «a i multe minute, 
cât am studiat şmecheria 
cu ghivent* n-a câştigai 
nimeni.

în centrul comunei, la 
târgul de mărfuri şi mal 
multă lume» Erau expu
se aici pe mese, scaune 
şi chiar pe jos, tot felul 
ele obiecte, de Ia cele 
electrice, până Ia şire
turi. Vânzătorii şi mai 
spălaţi şi mâl ne, ce te 
Îmbiau — aproape tră- 
gându-te de mânecă — 
cu îmbrăcăminte şi în
călţăminte nouă si mai 
uzată, ciocolată, ţigări de 
toate felurile şi pentru 
toate buzunarele, fntr-un 
colţ, câţiva oameni ofe
reau ciubeee, doniţe, bu
toaie ş.a.

— Cu cât dai bucata?
— Intre 25 0 »  şi 40000. 

Dar ne înţelegem.
S<» vindeau şi mături, ‘ 

oale, ceaune. Cu ceaune
le era un om mal mult 
decât brunet. Ca Să-şi 
convingă clienţii ciocnea 
cu putere ceaunele unui i 
de altul, ori le trântea de 
pământ. Iar obiectele nu i 
păţeau nimic, nici mă 
cat o zgârietură.

în târg l-am întâlnit 
şl pe dl Hie Cuza Stur- 
za, vicepritnarul comunei, 
care ne-a spus că toţi 
salariaţii primăriei se 
află in târg, încasând ta
xele de rigoare. Un loc 
pe masă coste 800 de lei, 
«nul pe jos 809. Interlo
cutorul ne-a mai spus că 
primăria are în Intenţie 
amenajarea unui loc pen
tru târg. Terenul a fost 
stabilit, urmează să fie 
împrejmuit şi, pus laţ L 
punct. Este o intenţie bu
nă şi credem că nu va 
trece multă vreme pâpă 
se va materializa.

TRAIAN B0NDOR
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F iecare  m o to r a re

ice cele mai exigente cerinţe 
^modeme, oferind avanta$ul 

carburant 
1 convenabile

din gama C ARRfEP corespund c riter*ilor 
impuse de- standarde e internaţionale.
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mare ÎMBRĂCĂMINTE 
en gros BALOTATĂ 

din ţară, de IMPORT VEST 
; VS oferă :

îmbrăcăminte sortată 
— ofertă bogată tn sortimente 

. sezon;

i
i

.#

!
i' *.
1

Oferta noastră specială l .
EXTRAORDINAR DE IARNA 1 \ 

Pulovere la preţuri excepţionale l ; 
PROFITAŢI DE ŞANSA I 
D-VOASTRĂ UNICA t :

Adresa birourilor: Cluf-N., str.} 
Iuliu Mardu» nr. 6. Telefon/Fax : \ 
064—194030 (luni-vifteri i 8—16). * 
Orar depozit: satul Vlahăr intre luni | 
— sâmbătă, 8— 16. I
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ORADEA
SATU-MARE
PITEŞTI
ARAD
Buzău
BISTRIŢA 
SLOBOZIA» -. 
URZICENI

•ii’.-V.',-" 7 : - .;/■ i;;'. "4 .. .

Informaţii la telefon 
230116

Expediaţi-talonul pe 
adrei*: “Radio Deva", 
str. L. Blaga, nr. 10

îmbrăcăminte nesortată, colectare ori- | 
tn pungi între 5—15 kg

cantitate minimă de vânzare;

i».

TOMBOLA CRĂCIUN 95
SoâeJatea QUASAR oferă 
tuturor clienţilor care cumpără 

~ produse cu o valoare mai mare 
de 330 OQQ lei m perioada î 11 95 
24 12 95 următoarele premii

Premiul 1. televizor color 51 cm 
Premiul 2, Video pfayer ' y 
Premiul 3> Televizor color 87 cm
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Mentiu r>1 10 C afet i ere
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