
1 DECEMBRIE - ZIUA AA|IOAALA A ROMAMU
La Alba lulia — sărbătoarea de suflet a neamului

Să nu fluierăm în biserica sărbătorilor noastre!
lncepulul de decembrie a coborit peste noi 

hlamida surbutordor. A fost mai întn, prima 
>i adevuruta noastră sărbătoare naționala. As- 
Uizi este sărbătoare la noi acasă, in Valea Jiu
lui, unde truditorii adincunlor serbează „Ziua 
Minerilor”, omagiindu-.și ocrotitoarea lor le
gendară, Sfînta Varvara. Simbătă s-au adunat 
la .Alba lulia, în Ierusalimul pătimirii noastre, 
romuni, veniți din toate colțurile țării și de 
dincolo de granițele ei fizice. Sărbătoare emo
ționanta a simțirii românești dar și prilej de 
scandai politic. Trei vorbitori au fost fluierați 
și huiduiți de întreaga adunare, nu pentru con
ținutul discursurilor, ci pentru calitatea lor 
politică sau pentru că erau simbolul unor 
acțiuni sau împrejurări politice trecute. Cei 
care s-au aliat acolo au putut observa că un 
grup de citeva zeci de membri ai PNȚ — or. 
ganizația Cluj — singurii veniți cu pancarte 
cupnnzind lozinci de partid, au huiduit și au 
strigat tot felul de slogane jignitoare la adresa 
președintelui ales al țării, care î>i ținea dis- 

ur ii. Sfidați, cei peste o sută de mii de 
i 'muni aflați acolo, ca români, nu ca membri 

partidelor, l-au fluierat pe liderul I’NȚ-ist, 
Corneliu Coposti, a cărui audiență putea fi cu
noscuta și dinainte, consultind rezultatele ul- 
imelor alegeri. Regretabil este faptul că ana- 
cma s-a extins și asupra domnului Radu 

u imoeanu al cărui discurs merita aplauzele in-
!n adunări. Regretabilă este și huiduirea re-

• ' ornantului UDMR, dar aici explicația este 
mult mai complexă și merită nuanțări. La Alba 
lulia suferințele pricinuite de maghiari sint mai 
vii decit oriunde în cugetul românilor. E re
gretabil dar e de înțeles de ce românii n-au 

fost din nou toleranți, de ce n-au suportat ca, 
în cetatea patimilor neamului, să audă accent 
străin și să vadă reprezentantul unei națiuni 
care i-a asuprit sute de ani. Nu poate fi ne
glijat nici discursul criptic al reprezentantului 
UDMR care n-a folosit niciodată cuvîntul 
„unire” dar a siluit multe din cuvintele limbii, 
române, vorbind despre „acest” sărbătoare sau 
despre o perioadă de „doi” săptămîni. Trebuie 
sa înțelegem că românii au întins de multe ori 
mina dar și-au retras-o insîngerată.

Tot în preajma sărbătorilor a început un 
„pelerinaj” ciudat spre Valea Jiului. Parlamen
tari, și alți așa-zi.și reporteri au fost loviți 
subit de grija pentru condițiile de muncă aie 
minerilor. De ce un parlamentar nu se afla la 
Alba lulia cu ocazia zilei naționale, pricepem. 
Proverbul cu iarna car și vara sanie se aplică 
și la propaganda electorală. Din altă perspec
tivă se poate observa că, după evenimentele 
din iunie, minerii au fost considerați ca o forță 
de asalt care ar putea fi folosită in interesul 
oricui pentru a pune mina pe putere sau a 
influența viața politică. Acest raționament este 
complet fals, dar unii încearcă, încearcă să 
provoace dezordinea socială care să producă 
schimbarea politică. Sărbătoarea națională a 
fost umbrită puțin la Alba lulia ‘de ambițiile 
unui lider de partid care nu mai are răbdare 
pini! la viitoarele alegeri.

Sperăm să fie o lecție și pentru celelalte 
sărbători, pe care dorim să le prăznuim în cu
rățenie sufletească și fără ambiții deșarte. Să 
nu fluierăm în biserica sărbătorilor noastre.

Vasile Sebaslian DlN’CU

COTIDIAN INDEPENDENT AL v A 11 JIULUI

Redacția ziarului „Zori 
noi", sindicalul liber al 
acesteia urează tuturor 
truditorilor adâncului 
spor in muncă, viață 
lungă, îmbelșugată și 

„La mulți ani" ! , j
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A/i. dfi Sfintn Varvara. sărbătorim „ZIUA MINERILOR"
Istoria tumultuoasă u vieții 

creștine și tradiția spiritualită
ții ortodoxe conservă și transmit 
prin veacuri figuri legendare de 
sfinți și martiri ce ne impresio
nează prin miraculoasa putere 
biruitoare a iubirii și credinței. 
Calendarul bisericesc consem
nează sugestiv în cronologia sa 
un nume cu rezonanțe sfinte în 
tradiția multiseculară a mineri
tului, îndeletnicire nobilă, plină 
de entuziasm și cutezanță, speci
fică acestei zone de excepție a 
țării. Valea Jiului — sfinta mu
cenică Varvara.

Originară din Nicomidia orien

tului, a văzut lumina ziloi la a- 
nul 217 al erei creștine intr-o 
familie păgînă. Tatăl Varvarci 
a fost Dioscur, crud, trufaș, iubi
tor do măriri lumești, vanitos în 
sfera politeismului, cu violente 
manifestări temperamentale a- 
limcntînd negativ fondul său su
fletesc prin duritatea disciplinei 
și religiei romane.

Frumusețea fizică și spirituală 
n ti neroi Varvara se adăuga pri
vilegiului de unică fiică și natu
ral moștenitoarea imenselor bo
gății inventariate în case somptu
oase, grădini ornamentale cu 
valoroase opere de artă ce repre (Continuare in pai;, a 2 a»

Reviriment în mineritul Văii Jiului
itOitmîirie. Producte suplimentară de 8100 tone te carfcunj

Luna noiembrie a marcat un reviriment sem
nificativ in activitatea minieră dai Valea Jiu
lui. Pentru |>rimn dată in cursul acestui an, 
producția programata la extracția de huilă a 
test realizată integral. Mai mult, din cele 13 ex
ploatări miniere 9 și-au depășit programul de 
extracție, ceea c(> a făcut ca luna noiembrie să 
fie încheiată cil un plus de H100 tone de căr
bune. Ordinea unităților care raportează depă
șiri este următoarea: l’nroșonr— II 918 tone; 
l’ctril.i — 9200 tone; Urieani 212! tone; Lonea 
— 1080 tone; Barbătcni — 101(i tone; Dil|a — 
H70 tone ; Petrii i-.Sud — GGO tone ; Lupeni — 
191 tone; Valea do Brazi — 37 tone.

De remarcat că nivelul extracției zilnice a 
înregistrat o creștere de 2000 tone fața de me
diu primelor 10 luni ale anului și de 3500 tone 

zentau vastul mozaic de zeități 
romane. învățatul Tcrtiilian o 
prezintă în operele sale reco- 
mandind-o ca „suflet eminamente 
creștin”, ce iubea puritatea vieții 
și a faptei ca daruri sacre ale in 
țelcpciunii divine, exprimate prin 
lumina credinței in care cerurile 
mărturisesc murirea lui Dtirnne 
zeu.

Tînăra Varvara intră in dialog 
religios cu nnrde învățat al A

Preot foan POGAN

față de media p,, luna octombrie. Revirimentul 
are la temelie sporul productivității muncii i 
nivelul unităților miniere tlin Valea Jiului le 
13.5 la sută fața de luna precedentă și < te 
rodul eforturilor tuturor colectivelor mini, ic 
('a un fapt semnificativ, în arest context, 
remarcă creșterile de producție Înregistrate a 
de către colectivele unităților caro nu au a'.:: . 
nivelul do producție programat. A.tfel, i i 
de luna octombrie, minele Vulcan, tn.ivi’ ■ i 
Cimpu lui Neag au înregistrat sporuri la ex
tracția medic zilnică din lin a noiembrie de 
295, 225 și, respectiv, de 133 tone de cărbune. 
Mina Livczeni, în pofida deranjamentelor cau
zate activității productive datorate unei avarii 
tehnice, și-a menținut nivelul de extracție. (I D)
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Azi, de Sfinta Vunara, .sarnalnrim ,,/IIIA MINERII0R“

SCRISOARE DESCHISA

MINERILOR
Sărbătorim ziua de Sfinta Var- 

vuia in întiiul an al libertății 
•îoiiHre, (lupă 45 de ani de nc- 
rui .1 și Întuneric.

In această zi, se cuvine să ne 
amintim cu pioșenie de aceia 
i are, în decursul anilor, și-au 
-.niificat energiile și nu rareori 
au plătit cu viața, îndrăzneala 
<lc a scormoni adine urile pămîn- 
tului pentru a scoate cărbunele, 
acc-.t aur negru fără de care viața 
noastră nu ar fi posibilă.

După ani de muncă istovitoa
re, cînd pe primul plan erau to
nele de cărbune, Revoluția din 
decembrie 1939 a repus în drep
turi munca minerilor, apreciată 
la adevărata valoare.

Nu uităm nici o clipă că ați 
to'-l aceia care, primii, în august 
^,J77, la I.tipeni, cu prețul liber
tății, ați arătat lumii că dictatura 
comunistă nu este de neînvins.

VĂII JIULUI
Pentru ca traiul minerilor ;i i 

al tuturor celor ce muncesc ia ' 
fie demn, s-a trecut la ampla 
restructurare economică, la pune
rea bazelor unei economii de 
piață, proces complex, însoțit de 
măsuri ferme de protecție socială, 
Frontul Salvării Naționale și Gu
vernul au arătat încă de la în
ceput că succesul reformelor e- 
conomice se asigură numai prin 
muncă. Prin muncă cinstită și 
sistematică. Iar minerii Văii Jiu
lui au înțeles acest lucru și re
zultatele lunii noiembrie o con
firmă.

Fie ca Sfinta Varvara să vă 
apere de relele subteranului și 
ale lumii 1

Noroc Bun 1
( onsiliul municipal <lv Coordonare 

a frontului Salvării Naționale 
Președinte,

V. KI.EIHEI.

(Urmare din pag. I)

M
l>.i-nc l)o inimi numai bine'

l'otoinontaj de 
Sorin OPRI \

lexandriei, Origen., căruia ii măr
turisește confidențial, prin scri
sori, convingerile lăuntrice, argu
mente palpabile ale convertibili
tății păgîne la creștinism.

Izvoarele tradiției creștine men
ționează două variante prin care 
ar fi primit taina Sfîntului Botez : 
de la Valentin ian, discipol al lui 
Origen, sau prin miracol dumne
zeiesc ca efect al rugăciunii per
sonale, cînd înaintea Varvarei ar 
fi erupt un izvor de apă, asemă
nător lui Moise din stîncă, care 
a curs în patru părți, simboli- 
zînd semnul Sfintei Cruci, în a- 
sistența Sfîntului Ioan Botezăto
rul.

Revelația Mintuitorului s-a 
ivit în chipul unui tînăr ce-i în
tinde o ramură de palmier și un 
inel, adresîndu-i cuvintele : „Vin 
in numele Tatălui meu să te iau 
de mireasa". A fost pavăza Du
hului care a distanțat-o pentru 
veșnicie de valurile fremătătoare 
ale lumii, pășind eu evlavie în 
sfințenia serviciului lui Dum
nezeu.

Conștientă de obstrucția și pre
siunea cultului imperial roman 
ce diviniza împăratul și opoziția 
violehtă față de simpatizanții 
viețuirii creștine, Varvara a ini
țiat acțiuni personale preparative 
pentru iminentul martiriu, folo
sind brîu de fier, postul și rugă
ciunea, barînd pornirile naturale 
ale trupului, favorizînd premisele 
biruinței spiritului asupra mate
riei.

Testamentul spiritual realizat cu 
lisws prin credință, declarația pu
blică de creștină convinsă, deza
vuarea zeilor, au produs dezapro
barea tatălui, înfrățită cu ura și 
răzbunarea.

Tentativele tatălui de suprima
re a vieții fiicei sînt stopate prin 
minunile tăriei brațului lui Dum
nezeu carc-i deschide stînca ca 
loc salvator de refugiu. Dar, în 
cele din urmă, maltrata Wi de mii- 
nilc nevrednice ale unui tată 
barbar și oferită fără scrupule și 
mustrări de conștiință guverna
torului Marcian, este cercetată și 
judecată în conformitate cu le
gile elaborate de Roma contra 
creștinilor. Dialogul dintre gu
vernator și Varvara, relevă auten
ticitatea credinței în Iisus și u- 
vertura acțiunilor martirice: 
bătăi, torturi, detenție, acuzații 

P E T R I 1.
SOLEMNITATE
lori, sala <Ti apel a minei Petrila a trăit un 

eveniment pe care, această prima unitate ex
tractivă a Văii Jiului, cu o istorie de peste un 
secol, nu l-a mai trăit de o jumătate de veac.

In sala de apel, s-a desfășurat, în prezența a 
sute de mineri și a altor lucrători ai unității, a 
scițiilo, și copiilor do mineri, o solemnitate c- 
moționantă.

...Fanfara, <k veche tradiție, ca și mineritul 
petrilean, a intonat Imnul minerilor. A urmat 
o slujbă oficiată de un sobor dc preoți, de di
ferite confesiuni, pentru sfințirea statuii Sfin
tei Varvara, legendara ocrotitoare a vieții și 
muncii minerilor.

Clipe inedite, emoționante. S-au înălțat în 
slavă pioase cîntări — imnuri izbucnite din 
vocile cristaline ale copiilor din corul bisericesc 
din Petrila, pentru cinstirea truditorilor adîn- 
cului, a omului. Cuvântul lui Dumnezeu a ră
sunat in toată măreția sa. Asistența cinstește 
eroina legendară, patroana minerilor. S-a 
cinstit, astfel, munca și demnitatea de miner, 
abnegația acestor bărbați dîrji, care înfruntă 
zilnic vicisitudinile lumii subterane, pentru a 
aduce la suprafață lumină și energie atit de 
necesară semenilor lor.

Statuia Sf. Varvara domină prin puritatea ci 
imaculată stda de apel. Deasupra intrării. in- 
tivgul perete reprezintă stratul dc cărbune. In 
mijlocul acestui fundal negru se deschide bolta 
luminată a unei galerii de mină în care se află 
statuia. O femeie în alb. cu o lampă dc miner 
într-o mină și cu un bulgăre dc cărbune în cea
laltă. Intr-o parte, turnul legendar al bastionu
lui în care a stat îmliisâ eroina, in cealaltă, un 
turn d< put simbolul mineritului. . -n

IN SALA DE APEL
Statuia este opera sculptorului amator Ladis- 

Jau Schmidt, binecunoscut pentru lucrările sale 
închinate mineritului în întreaga Vale a Jiului. 
Printre participanții la solemnitatea de sfințire 
a statuii, i s-ar fi cuvenit un loc de cinste. A 
lipsit pentru că se află pe pat de spital, după 
o grea intervenție chirurgicală. Regretul că nu 
a putut răspunde invitației de a fi la solemni
tatea dc la mină, și l-a trădat prin lacrimi 
sincere.

Discutam zilele trecute despre statuia Sf 
Varvara, despre gîndurile și sentimentele <r 
l-au animat pe realizatorul acestei lucrări pri
mit cu admirație și apreciere dc cei cărora 
li s-a dedicat — minerii. Din cele spuse dc 
Ladislau Schmidt, redăm următoarele:

— Am în memorie scena pe care, copil fiind, 
am văzul-o nu o dată în sala dc apel: mineri» 
bătrîni, după pontaj. cînd își luau lampa și 
porneau spre adîneuri. se închinau în fața î- 
coanci Sf. Varvara care se afla pe atunci pe 
locul unde e acum statuia. Ulterior, dc-a lungul 
celor 22 dc ani cit am lucrat în mină, îmi zi
ceam mereu, deși icoana dispăruse între tirwp, 
„Doamne ajută I". Vreau să spun că minerul 
arc nevoie dc credință, de speranță că pe dru_ 
muiile subterane va avea un ocrotitor. Statuia 
Sf. Varvara am vrut să fie pentru mineri toc_ 
mai acest imbold la credință și speranță, Ia 
cugetare și bunătate. M-am străduit să simbo
lizez acest imbold prin această statuie imaculată, 
printr-o femeie tînără, frumoasă, dar matnrâ 
în același timp, caro să inspire speranță, bn- 
ii.'itato. în redero în harul sfînt.

Ioan D< BFKl ,

de vrăjitorie, farmece și înșelă
torie.

Sentința tribunalului condus cu 
abilitate de Marcian este „moarte 
prin tăierea capului1*, crimă exe
cutată cu ferocitate de Dioscur, 
în ziua de 4 decembrie a asului 
235 e.n.

Rămășițele pămîntești ale mar
tirei au fost luate cu venerație si 
îmbălsămate de Valentinian i 
așezate peni u odihna vev . n 
locul numit Gelasa din î> 
dia. împăratul Justinian. în 
colul VI, așează moaștele sl.ncei 
la Con.stantinopol în biseica 
Mîntuitorului Hristos. I.a în 
tul secolului XI, în urma 
toriei lui Ioan Orscola din \. ■ - 
ția cu Maria din Bizanț, la anul 
1003 trupul sfintei Varvara a fost 
așezat în capela dogilor din - 
zilica Sf. Marcu. Pelerinajul sfin
tei a continuat la Torcelle pînă 
în secolul XVI cînd orașul s-a 
ruinat, iar din anul 1810 la B ’rano 
in biserica Sf. Martin de Tours.

în țara noastră, Sf. Varvara este 
desemnată patroană și apărătoa
rea minerilor din bazinul cirbn- 
nifer al Văii Jiului, în aminti- 
rea minunatei despicări a s'ln- 
cii salvatoare de viață. în lumea 
tainică a adîncurilor, stînca o 
piatră ascunde în variate str; - 
turi tectonice „aurul negru" in
dispensabil energiei. luminh i 
căldurii.

Hărnicia, curajul, spic ' 
sacrificiu și omenia „oșteam,- - 
lor din cărbune" sînt muitr> 
izvoare de satisfacții ma 
și spirituale ale vieții, ridicînd 
abnegația și eforturile personale 
la hotarul sublimității artei or.- _ 
nești prin măiestria ridicării din 
întuneric la lumină a „pîinii" in
dustriei românești.

Icoana Sf. Varvara întronează, 
în sala de apel, o atmosferă de 
rugăciune și optimism minereso 
în binecuvîntarea Cerului, a ..-■.i- 
dorii frunții și feței", a cală o- 
riei lor în adîneuri. unde la orice 
pas există posibilitatea sumbră 
de a te întilni cu dramele și tra
gediile sensibilului doqțin ome
nesc.

Ziua de 4 De^ un brie, este zi 
liberă și de sărbătoare pentru 
minerii Văii Jiului. în lăcașurile 
de cult se oficiază servicii divi
ne de mulțumire lui Dumnezeu 
pentru „darurile desăvîrșite" si 
pacea revărsată de părintele 1’ - 
minilor" peste locul de muncă 
și familiile lor.

Astăzi, de „Ziua Minerilor44, 
toți angajații Regiei 

Autonome pentru Huilă 
Valea Jiului 

beneficiază de zi liberă
l
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In
cfi sărbătoarea 
poate fi mur- 
Cste o realita- 
Toți străinii

î DECEMBRIE 
ZIUA NAȚIONALA A ROMÂNIEI 

SÂRBAiOARE DE SUFLET

J’este 109 000 de români și-au 
pus haina de sărbătoare a 
trupului și sufletului întil- 
riîndit-se Ta Alba Iulia unde au 
- j.-bălorit rcrutregirea.

i nii au venit 
sr'râtorese <n 

tuserîcă sau la 
ioeri maghiari 
adițional"!

imponoțonați cu 
hainelor rupte. 
Io- n-au știut 
••nui neam nu 
dărilâ, căci ea 

interioară.
m-czenți au putut să observe 

România 
tria 
n* 1 
«’ T, 
” Hi
’ ’lia nu este dna- un

'“.rafie, ci catedrala 
*■•1 ”• i.

Ro- 
în vcștminlul 

care merg Ia 
nuntă. Cițiva 
au venit în 

costum punkist, 
indecența 
naivitatea

nu c numai pa- 
dl pâmînt și apă. Komâ- 
este și patria noastră de 
este si ținutul fără mur
al limbii române, iar Alba 

reper 
simți

tă . I)1XC I )

ÎNSEMNĂRI
DIN ALBA IULIA

Cu speranțele renăscute după revoluția care a spulberat dic-
• >ia, întreaga suflare românească a trăit clipe de înălțare și de

: m la 1 Decembrie 1990, sărbătoare de suflet a națiunii noas-
■ dl d • p_- tot cuprinsul țârii, zeci de mii de oameni au

• > -ie prezenți la Alba Iulia pentru a cinsti Ziua Națională
: ni ;cc- , in inima Ardealului unde a avut Joc, iH urma cil 72 

r , in . ronarea visului de aur de unitate și libertate a româ- 
lor. Coruri bisericești acompaniate și de mulțime au cintat 

J -otă-te romane'*, „Pui de lei'* .și alte cintece și colinde scum-
'? sufletului românesc. In semn de veșnică recunoștință pentru 

>u neamului, la -tutuia lui Mihai Viteazul, unificatorul dinții 
Țarii Românești și Moldovei cu Transilvania, s-au depus co- 

>eane de flori. Pe platoul Romanilor din fața Catedralei Reintre- 
ii a fost oficiat un Te Drum, de către înalții prclați ai Patriar

hi 'i Române Și un sobor de preoți ai Sfintului Sinod, inălțatoarc 
■p.i de reculegere intru amintirea eroilor neamului care .și-au 

fit viața animați de idealurile sfinte ale unității și libertății 
naționale. Au fost rostite cuvântări intr-o sesiune solemna a Par
lamentului României pe Platoul Romanilor clirt vechea cetate.

Ca nicicînd în ultima jumătate de veac, din toate provinciile 
romanești au curs șuvoaie de oameni piuă in orașul cu nume de 

roara, cu dorul de regăsire spirituală, cu speranțe renăscute de 
•mocrație și de libertate, cu convingerea că sîntem români aii i 

centru că am fost mii -nii și vom fi întotdeauna. Am făcut si eu
parte drn arest șuvoi, cu emoție și cu find de ncuitarc pentru
< oii care au călcat țarina acestei cetăți. Moștcnuca prin viu grai
le la -ti moși este: să nu uitați că fiecare palmă din puminlul
Ardealului este stropită cu singe de român. Și nu uitam I Sîntem 
datori și nu uitam că pe țărîna de la Alba nu călcat opincile daci
lor și sandalele romane. Nu uităm că mindi ul Ban al ( laiovei, 
Mihai Viteazul ., fost intimpinal cu bucurie la Alba Iulia ca înliinl 
unificator al românilor. Nu uitam de supliciu] ti agerii pe roată a 
lui Horea și de suferințele pentru neam ale lui Avram lancu, crai- 
șorul Munților Apu mi. înaintașii noștri au sărvirșit Marea Unire 

, do la 1 Decembrie 191» înfăptuind un act de dreptate naționala, 
. după un șir do ani grei de jertfe in lupta pentru libertate. Ca ro_ 

mani, .sîntem din Ine blinzi și iertători. După îndelungi ani de 
a uprire naționalii, noi nu ne-am trasformat din asupriți in asu
pritori. în Proclamația Unirii Tuturor Românilor, din 1 Decembrie 
Iul», se stipulează clar, cei ce nu o altă limba și credință pot trăi 
in libertate deplina, ca minorități naționale egale în drepturi, 
alaiuri de populația majoritara a românilor.

Am sărbătorit la Alba Iulia, in aceasta zi de început de de
cembrie 1990 o Românie mai mică docil cea din 191» și pe care 
sperăm s-o revedem din nou Mare, in vremuri agitate cum silit 
cele pe caro Jo străbatem, animați d<- aceeași dorința de libertate 
și democrație, de a ne edifica un stat unitar modern și pro-per 
•Sa nu uităm, în ă, ca și generația noastră arc- datoria sfintă de a 
fauri plin munc ii aceste idealui i, prin unire in imțiri dincolo de 
p.it.mile politice și pofta de putere. Numai prin munca, plin acei p- 
tarca cu răbdarea aht de spr ificii lomânuhn, a unoi crdic.ii 

rvmolmce și prin forțe proprii putem nădăjdui și spera sa trăim 
‘ mai bine ir. viitor, intr-o țarâ libciu democratică și unita, caro 

: i oi jp> locul • i se .o-ine Iulie porcoaiele civilizate ale lumii

V iorel S I R U I

Bat clopoțeii' Albei a simțire și dreptate. Hat 
clopotele Albei și răsună toate clopotele țarii. 
Bat clopotele țării in inima tuturor românilor, 
adunați aici in altarul istorici noastre- nemuri
toare Din turnul catedralei unde sc face slujba 
l'nirii, coboară ca dintr-un infinit ideal al po
porului spre pâmintul țarii douăsprezece stea
guri tricolore ce primesc sărutul zării' și al 
poporului răpus da,, nu învins. D< asupra, cer 
și pace, dedesupt chemare' și împlinire. Deasu
pra, marșul lui 1 im ti, dedesupt oștenii lui. Dea
supra, Mih ii Viteazul, dedesupt pnminlul sfint 
al Unirii. După 7:! de ani drapelele tricolore 
flutura in viatul libertății. Desfășurate ea ir 
un cimp de lupta in Visul întregit al țării. 1 a 
mi|loe galbenul patriei ca un griu scmiin.it in 
prag de iaina și >asai.t .rum in cn-dinț.i nea 
muliii. I>' o parte și de alta, albastrul, simbolul 
ierului și iuti, al jertfei suprem '

Bal clopotele Albei, flutura d ip.'l'le tis o- 
lorc, a griu, a pace si istoric, ciula mulțini i 
lomm.i un ciulei' de I na. un ciutei d“ lupta, 
Patrin <a Unirea Ti an ăl vatiie m ireala. Ic lo
vim mindra mire., i. si ti aducem pețitor, ste.i- 
• ul lllistIII l| M'lllol

('ml i nrH' ’>■> ■ i un ■ na un .• i<.’ d" im t i,

Printre mult ui. ..................... • < . i ’".li
tiv dangatie de clopot și salve de tun, pătrun
de un voinic al neamului. Student la l'.leetra- 
tehnica Craiova. Dascălii I.eonard poarta stea
gul de luptă al eroilor de la Marășești și Mă 
răști, ca o victorie, simbol a] faptelor de lupta 
ale părinților și strubuniloi- noșlri, ținut la 
pieptul țarii ca o veritabila dovadă a dragostei 
de neam și țară. Binecuvântat fie Dasrnlu Pe
tro bunicul studcniilui plecat sa lupte pentru 
țara, rănit la Marășești, întors a> a-ă invalid, 
dar eu steagul luptei, inl.a u it la Ini i pentru 
a l transmite din lata in fiu ca o icoaa: Iau ita 
in singcroasi lc lupte pentru I niiv. Ș: iată 'a 
azi steagul de la Marășești a fluturat im.a <> 
rl.il.. victorios pentru neam și tara, omintaid tu
turor .a clor ce vo, sa smulgă din trupul ci 
pamint românea', câ pe aici p. ■ 1) I.otaivlp 
inimii nu -,e tic. e. Puțin mai d"paile. <1. r pît 
de aproape de steagul victoriei, llutui.i pentru 
tcintregire alte' steaguri -i gimluri: li pabi.l, 
l’.i. ovini O dcle lie a orașului dai nv. ni din 
I o .iubi i '.i Moldova, nma la număr, mare m 
do inia, o,te pentru o ilip t din nou . u tara.

) D.' cmbrii’ l'.i'.'-l a fost im numai o -âova'ro- 
. •> mm', lire.
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Uniunea economică romană 
a întreprinzătorilor particulari 
FILIALA JUDEȚFAN'A HUNEDOARA — DEVA

ORGANIZEAZĂ

la Petroșani, cu începere din 12 ianuarie 1991 un 
CURS DE ECONOMIE DE PIAȚA, 

MARKETING ȘI MANAGEMENT 
cu o durată de G luni

Cursurile Se vor desfășura sîmbăta șl duminica înalnto do 
nașă, în clădirea Liceului industrial din Petroșani.

Lecțiile vor fi prezentate de profesori și conferențiari do la 
ASE București, Grupul academic de marketing, și din străinătate.

La terminarea cursurilor, in luna iulie 1991 se va susține e- 
xamenul pentru obținerea certificatului de absolvire. Pot participa 
absolvenți ai învățămîntului superior din întreprinderi și institu
ții. sau persoane particulare din Valea Jiului.

înscrierile se fac pînă la data de 29 decembrie 1990, la sediul 
Agenției JET-CAR, la Teatrul de stat Petroșani, zilnic între orele 
10—1? 1B—18.

Ca această ocazie anunțăm toți întreprinzătorii particulari din 
Valea Jiului că prin intermediul Uniunii vor putea procura utilaje 
p Materiale din străinătate cu plata în lei și in rate lunare pe 
ti wi< a lons.

PtnB la stabilirea unui sediu propriu, informațiile suplimenta
ra pol O obținute la adresa și orele susmenționate, sau ta telefon 
43910. după om 19.

Complexul de legume-fructe Petroșani
cu sediul in Petroșani str. Republicii nr. 90, anunță 

VtNZAREA LA LICITAȚIE 
in data de 10 d ceinbrie 1990, ora 10, la depozitul Iscronl. 

a următoarelor utilaje !
— Intix.iniion SIVIEM R 8135 buc. I
— Remorci autotransport persoane buc. 2
— Remorci pentru transporturi agricole buc. 3
— Tractor U G50 buc. 2
— Remorcă autoizotcrniă buc. 2
— Utilaje comerciale, rafturi, tnnete
Persoanele care doresc să se înscrie la licitație vor achita la 

casieria unității ULF Petroșani in la sută din valoarea utilajelor, 
pină la d ita de 10 decembrie 1999.

Societatea comercială „Forțase SRL"
COMERȚ EXTERIOR ȘI SERVICII,

I anunță cumpărătorii că în perioada 1—31 decembrie cu ocazia 
LUNII C'lDOCIlll.OR, va oferi clienților săi un bogat sortiment 

de mărfuri cu specific de sezon.
r ompurlimcntul „I.MPORT-rXPORT“ vo reduce prețurile intre 

' și 50 la sută.
( r.mpartinientul „CONSIGNAȚIA" va percepe un comision 

* redus la IO la sută față de 15 la sută.
Unele mărfuri din stoc se vor reduce cu 50 la sută, iar toate 

’ u r-> n mum 3 la sută.
Compartimentul „ALIMENTAȚIE PUBLICA" anunță că în 

data de 10 decembrie va începe livrarea tip Casă de comenzi a 
produselor din laboratoarele proprii do Cofetărie-Patiscrie.

Relații suplimentare la sediul firmei, str. Avram lancu nr. 12 
(fost Vasilc Roaităl, cartier „Carpați". Telefon 110 40.

Conducerea societății vă urează „SĂRBĂTORI FERICITE,!1'.

HOROSCOP
VĂRSĂTOR

(20 ianuarie — 18 februario)
Azi vă descurcați bine In con. 

versații pe teme legate de acti
vități intelectuale.

PEȘTI
(19 februarie — 20 martie)

Vă simțiți atras(ă) de activități 
legate de căminul dumneavoas
tră,

BERBEC
(21 martie — 20 aprilie)

Starea de spirit nu recomandă 
întilnirile cu rude care nu sint 
foarte apropiate.

TAUR
(21 aprilie — 21 mai)

Astăzi dați dovadă de multă 
atenție și implicare în activită
țile legate de profesia dumnea
voastră.

GEMENI
(22 mai — 21 iunie)

Sînteți atras(ă) de lucrurile 
scumpe. Atenție la cheltuieli I

RAC
(22 iunie — 22 iulie)

Găsiți timp și pentru a acorda 
atenție relațiilor dumneavoas
tră sentimentale.

LEU
(23 iulie — 22 august)

O zi favorabilă pentru a pro
cura o piesă pe care v-o doreați 
de mult (eventual pentru colec
ție).

FECIOARA
(23 august — 21 septembrie)

Dați dovadă de (prea) multă 
fermitate. Asta vă poate ajuta, 
dar și dăuna.

BALANȚA
(22 septembrie — 21 octombrie)

Echilibrul dumneavoastră in
terior favorizează luarea unor 
decizii bune.

SCORPION
(21 octombrlo — 21 noicmbrlo)

Vă simțiți sigur(ă) pe dumnea
voastră și plin(ă) de înțelegere. 
Un moment favorabil dezvoltă
rii relațiilor personale.

SĂGETĂTOR
(22 noiembrie — 20 decembrie)
Slnteți excesiv de sentimen

tală) și nu reușiți să luați deci
ziile cele mai potrivite.

CAPRICORN
(21 dccemhrio — 19 ianuarie)
Unele mici motive de iritare, 

mai ales în prima parte a zilei. 
Pfsf’-oți-vă calmul și totul va fi 
bine.

MICA
VINZARl

VIND casă str. Cir joi nr. 2 
Petroșani (două camere, baie, 
găinară și antreu). (2937).

SCHIMBURI

SCHIMB casă colonie, stare
bună cu apartament zonă cen
trală (IV rmes sau Carpați). Re
lații strada Aradului nr. 20/2
Petroșani. (2912)

l'IR RDI.RI

PIERDUT cupon șl tichet bu- 
r,r. 3HS2 eliberate de Gen- 

t- îl preschimbare a buteli
ilor Aeroport Iz- declar nule. 
C' i. r>

PUBLICITATE
DECESE

FAMILIA îndurerată anunță încetarea fulgerătoare din viață 
a scumpului lor

PARIZEK MIIIA1 RUDOLF
fnmormintarca va avea loc miercuri, 5 decembrie 1990, ora 

li. Cortegiul funerar va pleca de In domiciliu, din Petroșani. Nu-I 
vom uita niciodată. (2917)

COLECTIVUL Unității nr. 7, Gostat, este alături de colega 
lor Parizek Ileana în marca durere pricinuită dc decesul soțului. 
Sincere condoleanțe familiei. 2935).

FAMILIA îndurerată mulțumește celor care au fost alături do 
ci prin prezență ți flori la marea durere pricinuită de decesul 
celui care a fost un bun tată

VI RMEȘAN IOSIF
Nu I vom uita niciodată. (2911).

MOARTEA fulgerătoare nc-a răpit pentru totdeauna dintre 
noi pe cel care a fost un bun soț, tată si bunic

III R DUMITRII (f>6 ani)
Va i Amine veșnic in sufletele noastre. I amilia îndurerată. 

Iiimo'mintarca va avea Ioc in zii.a de marți, 1 decembrie 1990, 
ora 12,30 la Aninoasa, str Văleni, nr. 131. (2913).
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Gospodăreasca !
URAAA I Valea Jiului este, în noaiele 1 Lc-a acoperit zăpada 1 

sfîrșit curată. Au dispărut gu-

Alelei, pe polei
Din nou gospodarii orașului, 

surprinși de timp. Trăiesc, se 
pare, In alte timpuri. A nins, s-a 
așternut ghețușul. Deși fenomenul 
putea fi anticipat încă din noap
tea de 1 spre 2 decembrie, „bă
ieții noștri harnici" de la IGCL 
au pornit... hai-hai... după materi
ale antiderapante, de-abia în di
mineața zilei de 3 decembrie, în 
Jurul orei 8. Aceasta potrivit spu
selor domnului inginer 
IGCL, Alexiu Ponyczki. 
ora 11, pe toate străzile, 
deosebit pe bulevardul 
pal al Petroșaniului, 
carosabilă și trotuarele 
fi comparate cu un patinoar. Nici 
într-un caz nu era vorba 
vreun experiment privind 
struirea vreunei piste de 
naj-viteză la Petroșani, ci 
neglijență crasă. Ni s-a spus că

șef al 
Ieri la 

în mod 
princi- 
partea 
puteau

de 
con- 

pati- 
de o

pe undeva, prin zonele Dărăneștf, 
Institutul de mine și pe drumul 
de tranzit se pune ceva zgură. 
Da de unde I Probabil că urma 
să se pună. Și tot ieri a plecat 
delegatul I. G. C. L., la Hune
doara, după zgură. Serios ? 
De ce n-a făcut-o la 1 noiembrie?, 
Nu-i vorbă că nici Primăria n-a 
luat prea multe măsuri.

Urmarea: căzături, mașini 
blocate, transport în comun ca 
și inexistent, necazuri pentru 
oameni, activitate productivă 
grav perturbată. Iar de la IGCL, 
domnul inginer șef ne spune, 
întrebat de noi la telefon. că 
„uite-acuma plec și eu pe teren 
să verific”. Era ora 11. Dolce far 
niente 1 Numai că această stare 
de lucruri ne costă pe noi toti

II. ALEXANDRESCU

Se „plimbă*4 prea mulți 
prin Valea Jiului

Hotărît lucru, unii nu vor 
să fie liniște în țara asta și nici 
să le fie oamenilor bine, să aibă 
siguranța zilei de mîine. Bună
oară, vineri, o persoană necu
noscută a pus în sala de apel 
a minei Petrila un afiș provo
cator. Conținutul afișului, fals. 
Cum mulți dintre cei care ci
tesc un astfel de afiș se grăbesc 
fără să se informeze sau să ve
rifice autenticitatea lui, să a- 
dopte măsuri gen refuzul de a 
lucra, aceste provocări au ca 
efect dezordinea. Este exact ce
ea ce urmăresc, cu scop politic, 
desigur, instigatorii. Nu exclu

dem posibilitatea ca indivizii 
să fie plătiți de cine știe ce 
forțe oculte. Cum în fiecare 
întreprindere există sindicate, 
nu înțelegem de ce se mai gîn- 
desc unii să-și facă singuri o 
așa-zisă dreptate. Oricum, cei 
ce vor destabilizare, se gîndeso 
că „în ape tulburi se poate pes
cui ușor”. Iată deci pericolul ca
re trebuie să-1 preîntîmpinăm I 
Că doar astfel de provocări nu 
apar din senin. Cit privește a. 
fișul dc la Petrila, ciudată ni 
se pare apariția lui în preziua 
Sărbătorii noastre Naționale.

A

înainte de a ne feri alții, 
sa ne păzhm noi înșine

Zăpada și poleiul de pe șosele 
sint principalii inamici ai con
ducătorilor auto. Fie ei profe
sioniști sau amatori. După prima 
zăpadă iată și primul accident.

S-a petrecut duminică dimi
neața la kilometrul 147 plus 800, 
lingă Meri.șor M;M. conducea 
autoturismul său Dacia 1310 
(3 JID 8210) Indreptlndu-se spre 
Baru. Era însoțit de un prieten, 
P.M., de aceeași vlrstă cu el, 32 
de ani. Șoseaua era acoperită cu 
zăpadă. O clipă de noatenție și 
mașina a derapat intrind în 
parapet, pentru ca apoi să raml- 
nă cu partea din față In șanț. 
M.M., îmi spunea domnul ser
gent major Mihai Drăgușin. de 
la serviciul circulație al Poliției 
Petroșani, a plecat la Baru să 
anunțe organele de poliție. In 
acest timp, P.M., accidentat. a 
ieșit din autoturism. Vreo 20 

de mașini au trecut pc lingă el 
fără să oprească. Pînă la urmă 
a oprit un ARO 10 condus de

Ioan Calotă din Tg. Jiu. Impreu- 
nă cu pasagerii altei mașini, l-a 
urcat pe M.M. In autoturismul 
său. Au ajuns la spitalul din 
Petroșani. Prea tîrziu. Medicul 
a constatat că P.M. decedase.

Care sint concluziile? Trebuie 
să se circule prudent, cu viteză 
redusă. înainte de plecarea la 
drum este necesară o verificare 
atentă a autoturismului, curăți
rea parbrizului și a lunetei. In 
timpul rulajului, utilizați cu pre
cădere frîna de motor. Dacă 
este posibil, echipați autovehicu
lul cu lanțuri antiderapante. Și, 
înainte de toate, multă, foarte 
multă atenție. Același lucru sa 
cere și pietonilor care traversea. 
ză străzile, cunoscîndu-se faptul 
că, în aceste condiții, suprafața 
de frînare a autovehiculelor se 
mărește considerabil. înainte de 
a vă feri alții, păziți-vă dum- 
ne.i’mastră înșivă I

Ghcorghe. Ol TEANU

Pașapoarte
I serviciul „pașapoarte” tl 

Poliției jiid»|cne se găsesc peste 
40 de pașapoarte suspendate de 
organele vamale, pc termene 
variabile, pentru diverse infrac
țiuni comise de... hai să le spu
nem turiști”, deși li se cuvine 
un alt <■ alil'icat i v.

Prcainlrcpi inzătorilor indivizi, 
dc această dată li s-a „înfundat1*. 
N-au ajuns să ne mai murdă
rească obrazul încă o dată. Aviz 
amatorilor de bișniță internațio
nală. (Al. H.)
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