
<b>Hora Unirii � fat�la Thalia </b>
Sibienii sunt invitati astazi, de la ora 17.30, la Sala Thalia, pentru a sarbatori Unirea Principatelor
Romane, realizata in 1859 
  
  Sub genericul  "Unire-n cuget si-n simtiri" , astazi, incepand cu ora 17.30, toti sibienii au intrarea libera
la Sala Thalia, ca sa sarbatoreasca 146 de ani de la Unirea Principatelor. 
  Organizatorul si realizatorul principal al evenimentului, Centrul Judetean pentru Conservarea si
Promovarea Culturii Traditionale  "Cindrelul-Junii" , promite sibienilor un program deosebit, moderat de
Alina Baca si Marius Rosianu. In deschidere, vor face scurte referiri la actul istoric de la 24 ianuarie 1859
prof. univ. dr. Dumitru Acu, presedintele Asociatiunii ASTRA, conf. univ. dr. Mihai Sofronie, de la
Facultatea de stiinte, gl. mr. prof . univ. dr. Nicolae Uscoi, rectorul Academiei Fortelor Terestre  "Nicolae
Balcescu" . Pe scena vor urca instrumentistii fanfarei militare a Garnizoanei Sibiu si cei ai orchestrei
Filarmonicii de Stat Sibiu, ultimii interpretand  "Balada"  lui Ciprian Porumbescu. Totodata, coristii 
"Reuniunii de Cantari din Saliste"  vor incanta publicul cu cateva lucrari patriotice.
  
  Dansatorii FDGR si  "Cindrelul Junii"  celebreaza impreuna Unirea
  Isi vor da concursul si formatia de dansuri a Forumului Democrat al Germanilor, precum si o parte din
studentii Academiei Fortelor Terestre, coordonati de mr. Marius Popenta.
  Ansamblul Folcloric Profesionist  "Cindrelul Junii"  Sibiu va interpreta melodii din repertoriul popular
de inspiratie istorica.
  In final, dr. Ion Dinu, directorul Centrului Creatiei va invita publicul pe platforma din fata Salii Thalia,
unde cei prezenti sa vor prinde in Hora Unirii, jucata pe muzica fanfarei militare.
  
  Politia aminteste de Cuza
  Inspectoratul de Politie al Judetului Sibiu organizeaza astazi, la orele 12.00, in Sala Mare, simpozionul 
"Alexandru Ioan Cuza – omul si epoca" .
  Cu aceasta ocazie, conducerea IPJ a invitat personalitati marcante ale vietii culturale, ca prof. Alexiu
Tatu, directorul Arhivelor Nationale din Sibiu, care va prezenta lucrarea  "Alexandru Ioan Cuza in
documente de arhiva" , prof. Cornel Lungu, directorul Muzeului de Istorie, care va vorbi despre  "Cele 3
Uniri ale Romanilor"  si Corvin Lupu, directorul revistei Transilvania, care va tine o cuvantare pe tema 
"Contextul International al Realizarii Unirii Principatelor Romane" .
  Chestorul IPJ Sibiu, dr. Nicolaie-Gheorghe suteu, va vorbi celor prezenti la sarbatorirea acestui
eveniment despre  "Rolul Politiei in anii domniei lui Cuza"  (1859-1866). In holul mare al Inspectoratului
de Politie se va tine o expozitie foto-documentara cu tema  "Unirea, Natiunea a facut-o!" .
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